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Sakarya, yeşilin her tonuna sahip yemyeşil bir şehir. Deniz, göl, nehir ve
birbirinden güzel su kaynaklarıyla masmavi bir şehir. Bugüne kadar kurulan
cennet hayallerinin adeta vücut bulmuş hali.
Şehrimizin bu kıymetlerini, aslını koruyarak, Sakaryalıların hizmetine
sunmak için çalışıyoruz. Şehir ekonomimizin en önemli kaynaklarından olan
Süs Bitkiciliği sektörünün hacmini ve katma değerini artıracak çalışmalar
yürütüyoruz. Sakarya’yı süs bitkiciliğinde dünya markası haline getirmek en
büyük hedeflerimizden.
Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Sektörü tüm dünyada ivme kazanan bir sektör.
Şehirleşmenin etkisi ve şehir planlamalarında özellikle dikkat edilen yeşil alan
kullanımları bu sektörün canlı kalmasına ve sürekli ilerlemesine sebep oluyor.
Sakarya’nın iklimi ve coğrafi avantajları süs bitkiciliğinde neredeyse tüm
dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

ÖNSÖZ

Ülkemizdeki ve dünyadaki peyzaj uygulamaları, süs bitkiciliği ve dış mekân
bitkileri sektöründeki yerimizi alıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın onayı ile Sakarya Fidan A.Ş.’yi kurduk. Fidan A.Ş.
koordinasyonuyla hayata geçirdiğimiz üretimi dünyanın pek çok yerine ihraç
ediyoruz.
Şehrimizi, süs bitkiciliği ve peyzaj konusunda sektörde lider konumuna
getirmek istiyoruz. Mevcut üretim potansiyelini en üst seviyeye çıkararak
Türkiye ve dünya süs bitkileri pazarına kaliteli ürünler sunmak istiyoruz.
Kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan fidanları üreterek, üreticilerimizin ekonomik
anlamda azami verim almasını hedefliyoruz.
Sakarya; ulaşım imkânları sayesinde gerek iç pazar için gerek dış pazar için
önemli bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz.
Süs Bitkiciliği ve Peyzaj sektörüne emek veren, şehrimizin bu konuda öncü
olmasını sağlayan üreticilerimize, sektör temsilcilerine, emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ekrem YÜCE
Ziraat Yüksek Mühendisi

İÇİNDEKİLER

GENİŞ YAPRAKLIL AR

6-139

İBRELİLER

140-165

ÇALILAR

166-221

SARILICILAR

222-231

GENİŞ
YA P R A K L I L A R
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Acer Buergerianum

Acer Campastre
Yükseklik

12 (25) m

Yükseklik

Takriben 12 m

Taç

Oval-geniş oval, yeteri miktarda açık

Taç

Oval

Kabuk ve Dallar

Gri-kahverengi kabuk, bazen soyulan pullar

Kabuk ve Dallar

Dikkati çeken kuru çatlak yapıda gri kabuk

Yaprak

3 loplu, parlak yeşil renkli, 8 cm uzunluk ve 2,5-6 cm genişliğe kadar

Yaprak

3-5 loplu, koyu yeşil, 6-10 (12) cm

Meyveler

Krem renkli, küçük, saplı salkım

Çiçekler

Küçük, uç salkımlar, sarı-yeşil, Mayıs

Uygulama

Parklar, tek başına

Meyveler

Çoğunlukla eşli tek çekirdekli

Toprak Tipi

İyi drenajlı, hafif asitliden asidik topraklara kadar

Uygulama

Parklar, geniş cadde ve bulvarlar, endüstriyel alanlar

Rüzgar Dayanımı

Orta-iyi

Toprak Tipi

Herhangi toprak, kuru verimsiz kumlu topraklar hariç

Orijin

Doğu Çin

Rüzgar Dayanımı

Çok iyi

Kış Dayanım Zonu

6b

Orijin

Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika

Sinonim

A. trifidum

Kış Dayanım Zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Küçükten orta büyüklüğe kadar, kültürdeki hali doğal yaşam
alanındakine benzer olarak iki kez gelişme gösterebilir. İlk başta,
ince, yelpaze şekilli taç ve sonrasında elips şekil kazanır. Daha
sonra geniş oval bir biçim almaktadır. Bitki olgunlaştıkça, koyu,
gri-kahverengi gövde ve hafif değişken turuncu renk tonlarında
bir pul soyulması gerçekleşir. Yaprak bir miktar değişken olsa da,
üç loba sahiptir. İlerleyen zamanlarda bu sayı artar ya da azalır.
Bu yüzden A. buergeranum üç çatallı akçaağaç olarak adlandırılır.
Bazen cadde ağacı olarak kullanılsa da esas olarak parklarda ve
ya tek başına olacak şekilde kullanılır. Parlak, koyu yeşil yaprağı ile
sağlıklı bir görüntüye sahiptir ve sonbaharda sarımtırak renkten
koyu turuncu-kırmızı renge dönebilir. Bunlarla beraber, Yetişkin
ağaçlar kuraklığa orta derecede dayanıklıdır.
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Orta büyüklükteki bir bitki 12 metre yüksekliğe kadar erişebilir.
Dallarının düzensiz gelişimi sebebiyle asimetrik bir taç yapısına
sahiptir. Hem genç hem de yetişkin bitkide, dallarda dikkati çeken
bir kuru çatlamış yapı mevcuttur. Genç yapraklar, ilk açıldığında
kırmızı görünümde olabilir ancak sonra koyu yeşil renge döner.
Sonbaharda uzun süre koyu sarı bir renk almaktadır. Acer
campastre insanlar tarafından uzun süredir kullanılmaktadır.
Sadece ağaç olarak değil, budanarak çit bitkisi olarak fonksiyonel
şekilde kullanılmaktadır. Şekillendirilmeye karşı toleranslı oluşu ve
endüstriyel alanlarda yetişebilme yeteneği ile çok yönlü fonsiyonel
bir bitkidir. Güçlü ana kök ve çok sayıda kökçük formuna sahiptir.
Tohum ile çoğalır bu yüzden vasyasyonlar gerçekleşebilir.
Sonbahar rengi, dallarda kuru hafif çatlak gibi bazı özellikler az ya
da çok derecede görünür. A. campastre, budamaya karşı dayanımı
sebebiyle çit olarak kullanılır. Bitki özsuyu bol miktarda bulunduğu
için, baharda budama asla yapılmamalıdır.
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Acer Campastre ‘Elsrijk’

Acer Cappadocicum ‘Rubrum’

Yükseklik

Takriben 12 m

Yükseklik

10-15 m

Taç

Ovale yakın biçimden geniş konik şekle kadar

Taç

Düz, yuvarlak, geniş taç

Kabuk ve dallar

Gri

Kabuk ve dallar

Başta mor renkli ince dal, daha sonra koyu yeşil

Yaprak

3-5 loplu, koyu yeşil, 4-6 cm

Yaprak

5-7 loplu, sivri, koyu mor renkli açılma

Çiçekler

Küçük, uç salkımlar, sarı yeşil, Mayıs

Çiçekler

Sarı-yeşil salkımlar, 6-7 cm, Mayıs

Meyveler

Tek çekirdekli, (winged) ceviz, her zaman ikili

Meyveler

Kanatlı

Uygulama

Dar bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Bulvar ve park ağacı

Toprak tipi

Tüm, kuru kumlu topraklar hariç

Toprak tipi

Humik, çok kuru olmayan

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijin

C.P. Broerse, Amstelveen (NL) Belediye Fidanlığı (1953)

Orijini

Baumschulen Booth, Almanya, 1838

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

6a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

‘Elsrijk’ kültür bitkisi, morfolojik olarak diğer Acer türlerine
benzemektedir. Bu bitki kural olarak biraz daha küçük boydadır ve
daha ufak yapraklara sahiptir. En önemli özelliği, yoğun ve kapalı
bir taç yapısına sahip olmasıdır. Bu yüzden, ‘Elsrjik’ dar caddeler
için oldukça uygundur. Bitki zorlu alanlara karşı koyabilir. Güçlü
bir kök dallanması formuna sahiptir ve birçok kıl kökü vardır.
Mildiyöye karşı oldukça hassastır. Aynı zamanda bulvar ağacı
çeşidi olarak kısa zamanda yerini almıştır. 1953’te ‘Elsrijk’ 12 yıllık
ağaç popülasyonlarından seçilmiştir. Hatta daha sonra dar taç
yapısı sayesinde dikkati üzerine çekmiştir.
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Orta büyüklükte bitki tüm yönleri ve karakteristik özellikleriyle
türler ile yakındır. Tek fark yapraklarının rengidir. ‘Rubrum’un genç
yaprakları koyu mor-kırmızı renklidir ve yaz boyunca kırmızımsı
yeşil renge döner. Sonbaharda koyu yeşil renge döner. ‘Aureum’den
farklı şekilde, ‘Rubrum’ yaz sezonu boyunca güneşten etkilenmez.
‘Rubrum’ mükemmel bir cadde ve park ağacıdır, fakat zorlu
yüzeylere ‘Aureum’dan daha az tolerans gösterir.
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Acer X freemanii Autumn Blaze

(‘Jeffersred’)

Yükseklik

12-15 m

Yükseklik

15-20 cm

Taç

Geniş pramidalden ovale kadar

Taç

Geniş, az ya da çok yuvarlak

Kabuk ve dallar

Pürüzsüz, gri-kahverengi

Kabuk ve dallar

Küçük ince dallar parlak yeşil ve buğulu

Yaprak

5 loblu, kalın, saplı, kırmızı damarlı, parlak canlı yeşil renkli
yapraklar, 8-10 cm

Yaprak

Düzgün olmayan şekilde tüylü, canlı yeşil, 20 cm’e kadar

Çiçekler

Kırmızımsı çiçekli salkımlar, dişi çiçekler, Mart/Nisan

Çiçekler

Erkek kalın salkım halinde, dişi çiçek salkımı içinde, Nisan

Meyveler

Tek çekirdekli, kanatlı, her zaman bir çift, az ya da yok

Meyveler

Orak şekilli, kanatlı çekirdek, çiçek salkımı içinde

Uygulama

Bulvar ve caddeler

Uygulama

Park ağacı, endüstriyel alanlar, kırsal bölgeler

Toprak tipi

Herhangi bir, fakat çok kireçli değil

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Merkez ve Kuzey Amerika’nın doğu kesimleri

Orijini

Jeffers Nursery, Fostoria, OH, USA, 1980

Kış dayanım zonu

4/5

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Rüzgar dayanım zonu 4
Sinonim

A. x freemanii ‘Autumn Blaze’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yüksekliği 12-15 m, genişliği 6-9 m olmaktadır. A. saccharinum ile A.
rubrum hibritidir. Hızlı bir gelişim göstermektedir. Oldukça düzenli
dar piramit şekillidir. Gövdesi gri renklidir. Zamanla belli belirsiz
bir yuvarlak hal almaktadır. Yaprakları geniştir, derin lobludur ve
üst yüzeyi yeşil olup alt yüzeyi gümüş rengindedir. Yaprak kenarları
düzensiz dişlidir. Çiçeklenmesi farkedilmez. Kireçli topraklara
ve hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Kuraklık, rüzgar ve ağır kış
koşullarına da hassas değildir. Güneşli bölgeleri sevmektedir.
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Acer Negundo

Geniş bir taç ve orta boya hızlı bir gelişme gerçekleştirerek ulaşır.
İnce dallar parlak yeşil ve genellikle açık buğulu yeşil renklidir.
Flemenkçe ‘vederesdoorn’ adını, tüylü yapraklarında almaktadır.
Bu özellik sadece bu türe aittir ve bu varyetelerden gelmektedir.
Yaprakları düz olmayan şekilde tüylü ve 3-5 yaprakçığa sahiptir.
A. negundo iki evcikli, çiçekleri tek evciklidir. Dişi ve erkek çiçekler
farklı ağaçlarda yer almaktadır. Erkek çiçekler genellikle dört çiçek
ile birlikte yoğun salkım, dişi çiçekler sarkan uzun çiçek salkımları
şeklinde görülür. Diğer akçağaçlar gibi, meyveler tipik olarak
kanatlıdır. Bu kanatlar ‘’samaras’’ olarak adlandırılır. Ağaç hem
kuru hem de nemli bölgelerde yetişir. Dallanan ve güçlü derin
köklere sahiptir.
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Acer Negundo ‘Aureomarginatum’
Yükseklik

6-10 cm

Yükseklik

5-7 m

Taç

Geniş, oval

Taç

Oval, sonradan geniş oval

Kabuk ve dallar

Genç ince dallar parlak yeşil ve buğulu

Kabuk ve dallar

Genç ince dallar parlak yeşil ve buğulu

Yaprak

Düzgün olmayan şekilde tüylü, sarı-beyaz çerçeveli-sınırlı,
20 cm’e kadar

Yaprak

Düzgün olmayan şekilde tüylü, pembe çerçeveli-sınırlı gümüş
beyaz renkli, 20 cm’e kadar

Çiçekler

Dişi, kalın salkım, Nisan

Çiçekler

Kalın salkım, yapraklar görünmeden önce, Nisan

Meyveler

Orak şekilli, kanatlı, çiçek salkımı içinde

Meyveler

Yok

Uygulama

Park ağacı, bahçeler

Uygulama

Park ağacı, küçük bahçe

Toprak tipi

Az ihtiyacı olan, aynı zamanda kireçli toprak

Toprak tipi

Az ihtiyacı olan, aynı zamanda kireçli toprak

Rüzgar dayanımı

Orta-zayıf

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Dieck Baumschulen, Almanya, 1885

Orijini

J. Bastiaanse, Qudenbosch, Hollanda, 1976

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Küçükten orta boylu büyüklüğe kadar (bazen çalı büyüklüğünde)
geniş formludur, dik gelişen bir habitata sahiptir, takriben 6-10 m
büyüklüğe ulaşır. A. negundo’dan yaprak rengi hariç az farklara
sahiptir. ‘Aureomarginatum’ sarı-beyaz çerçeveli-sınırlı, koyu yeşil
yapraklara sahiptir. Bu beyaz-sarımsı yapraklar ağaçta düzenli
şekilde yer alır. Yaz ayları boyunca bu değişken efekt etkisi daha
az miktarda göze çarpar. Kuru ve nemli bölgelerde yetişir. Derin
bir ana köke ve güçlü bir dallanmaya sahiptir. ‘Aureomarginatum’
çok iyi bir şekilde parklara ve büyük bahçelere uygulanabilir.
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Acer Negundo ‘Flamingo’

Hızlı gelişim gösterir. Orta boylu ağacın ulaşacağı maksimum
yükseklik 7 m. Değişken yaprakları ile, diğer A. negundo
kültürlerinden biraz farklılık göstermektedir. Yaprakları gümüşbeyaz açık pembe çerçeveleri olan yeşil renktedir. Açan genç
yapraklar açık pembe renge sahiptir. ‘Flamingo’ park ve bahçelere
uygulanabilir. Hem kuru hem de nemli bölgelerde yetişebilir.
Derin bir ana köke ve güçlü bir dallanmaya sahiptir. Düzenli
olarak yapılacak budama güzel bir renklenme ile gelişmeyi teşvik
edecektir.
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Acer Palmatum ‘Atropurpureum’
Yükseklik

8-10 m

Yükseklik

20-30 m

Taç

Obovoid, dar yelpaze şekilli

Taç

Geniş oval-yuvarlak, yoğun, yekpare

Kabuk ve dallar

Pürüzsüz, gri-kahverengi

Kabuk ve dallar

Koyu gri kabuk, açık kahverengi dallar

Yaprak

5-7 bölümlü, kırmızı renkli

Yaprak

5-7 loblu, yeşil, ortalama 20 cm

Çiçekler

Kırmızı çiçek demetleri, Mayıs

Çiçekler

Sarımtırak-yeşil, çiçek salkımı içinde, Nisan,
yaprak gelişiminden önce

Meyveler

Tek çekirdekli, kanatlı, her zaman bir çift, pembe

Meyveler

Kanatlı nuks, 3.5-4.5 cm uzunlukta

Uygulama

Parklar ve bahçeler, tek

Uygulama

Park bahçesi, geniş bulvar ve caddeler

Toprak tipi

Geçirgenliği iyi olan kumlu humik toprak, çok kuru olmayan

Toprak tipi

Herhangi tip, torf hariç

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Çok duyarlı değil, deniz rüzgarlarına dayanımı yok

Orijini

Constant Wattez, Woudenberg, Hollanda, +-1910

Orijini

Avrupa, Güney Scandinavia’dan Batı Asya’ya kadar

Kış dayanım zonu

6

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Büyüdükçe küçük ağaç haline gelen güçlü ve büyük çalı
formundadır. Obovoid, dar yelpaze şekilli bir taca sahiptir. Özellikle
olgun bitkide dallar düzgünce sarkık haldedir. Yaprak kenarları
ince şekilde girintili çıkıntılıdır. Yapraklar sonbaharda koyu kırmızı
renge döner. ‘Atropurpureum’, Acer palmatum türünün en geniş
çapta kullanılan çeşididir.
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Acer Platanoides

Kalın formlu taç yapısı ile birlikte geniş yayılım gösteren
dalları vardır. Tomurcukları-filizleri kırmızımsı-mor renktedir.
A. pseudoplatanus ile aralarındaki fark yeşil renkli tomurcuklardır.
Karşılıklı büyük yaprakları kenarlarından tırtıklı yapıdadır. Yaprak
sapı süte benzer bitki özü içerir, bu da A. pseudoplatanus ile
aralarındaki büyük farktır. Sonbaharda yapraklar farkedilir şekilde
altın yeşile dönmektedir. Sarımtırak-yeşil çiçekler yapraklardan
önce açarlar. Meyveleri geniş kanatlara sahiptir. Güçlü bir kök
sistemi, ince köklerle beraber mevcuttur. Her tipte yer altı yapısı ile
rekabet edebilir. Su birikmiş ve torf içeren alanlarda iyi gelişemez.
Heryerde kullanılabilecek güçlü bir ağaçtır.
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Acer Platanoides ‘Cleveland’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

15-20 m

Taç

Oval-geniş oval

Taç

Yumurta şekilli (oval)-kolon (silindirik) şekilli

Kabuk ve dallar

İnce parlak kahverengi, kabuk pürüzsüz, koyu yeşil

Kabuk ve dallar

Kabuk koyu yeşil, dallar açık kahverengi

Yaprak

5 loblu, parlak koyu yeşil, yaklaşık 20 cm

Yaprak

5-7 loblu, yeşil, takriben 20 cm

Çiçekler

Sarı-yeşil, salkım içinde, Nisan, yapraklardan önce gelişme

Çiçekler

Yeşil-sarı, salkımlı, Nisan, yapraklar önce açar

Meyveler

Kanatlı nuks, 3.5-4.5 cm uzunlukta

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm uzunlukta

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Dar bulvarlar ve caddeler

Toprak tipi

Herhangi toprak, torf hariç

Toprak tipi

Torf hariç herhangi toprak

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına dayanım iyi olmayabilir

Rüzgar dayanımı

Çok duyarlı, deniz rüzgarlarına tolerant değil

Orijini

Scanlon Fidanlığı, Olmsted Fails, OH, USA, 1948

Orijini

Carriere, Fransa, 1878

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Orta büyüklükteki ağaçta yoğun ve düzenli yapıda, yumurta
şekilli (oval) taç yapısı, gelişim döneminde taç yapısı geniş, fakat
daima yoğun bir yapıda kalır. Yüksekliği 15 m’ye kadar çıkabilir.
Yapraklar parlak yeşildir ve sonbahar rengi yeşil-turuncudur.
Çiçekler yapraklardan önce açar ve sarı-yeşil renklidir. Çiçeklerinin
tam olarak açmış olması baharın habercisidir. ‘Cleveland’ şehir
ağacı olması için için çok uygundur. Çünkü çok az budama ister
ve sıcağa dayanıklıdır. Dahası rüzgar dayanımı iyidir. Endüstriyel
alanlar için kullanımı uygundur. Herhangi bir toprağa uygundur ve
her türlü toprak yapısına tolerans gösterir.
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Acer Platanoides ‘Columnare’

İlk başta eski Fransız yetiştiriciler tarafından yumurta şekilli taçlı
olarak yetiştirilmiştir. Olgunlaşan ağaçta dallar dik olarak büyür
ve kolon (silindirik) şekilli ağaç yapısı oluşur. Yaklaşık olarak 6 m’ye
kadar yayılır. Bu sütun yapı, dar bulvar ve caddeler için kullanımı
uygun kılar. Kök sapından aşılanmış olanları, kök boğazından
aşılanmış olanlara oranla daha küçük kalır. Genellikle çok saplı
olarak yetişen bir ağaçtır. Yapraklar türlere göre lobludur. Gelişme
zamanı bunlar kahverengi-kırmızı renktedir, sonbaharda yeşile
döner. Çiçeklenme çok fazla olur, arılar tarafından yoğunca ziyaret
edilir. Nemli topraklara tolerant değildir. Şehir iklimine uygundur,
bu iklime dayanımı vardır.
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Acer Platanoides ‘Crimson King’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

8-10 m

Taç

Geniş konik-oval

Taç

Geniş oval, yoğun taç

Kabuk ve dallar

İnce dallar açık kahverengi, kabuk pürüzsüz, koyu yeşil

Kabuk ve dallar

Gri

Yaprak

5 loblu, parlak koyu kırmızımsı mor, yaklaşık 20 cm

Yaprak

Kırmızımsı kahverengi

Çiçekler

Yeşil-sarı, salkımlı, Nisan, yapraklar önce açar

Çiçekler

Sarı yeşil, Nisan ayında çiçeklenme

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm uzunlukta

Meyveler

Farkedilmeyen, kahverengi

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Toprak tipi

Torlu hariç herhangi toprak

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, eğlence
parkları, mezarlıklar, endüstri alanı, büyük bahçeler, ağaç çiti

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına tolerant değil

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu topraklar

Orijini

Barbier & Co., Orleans, Fransa, 1937

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Orta bütüklükteki ağaç 15 m uzunluğa kadardır. Taç konik yapıdan
oval yapıya kadar şekiller alabilir. Olgunlaşan ağaç, ‘Crimson
Sentry’ ile karşılaştırılabilir, fakat özellikle genç yaprakları geniş
taç yapısına sahiptir. Aynı zamanda ‘Crimson King’ daha fazla
güçlü yapıda bir gelişim gösterir. Yapraklar parlak koyu kırmızıdır.
Çiçekler ve meyveler türe özgüdür ve tipiktir. Park ağacı olarak tek
başına kullanılabilir. Herhangi bir toprak tipinde yetişebilirse de,
torfa ve durgun yer altı suyuna karşı toleransı düşüktür. Rüzgar
dayanımı iyidir.
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Acer Platanoides ‘Crimson Sentry’

Orta büyüklükte ağaç geniş yumurta şekilli (oval) taç yapısına
sahiptir. Yüksekliği 10 m’ye kadar olabilir. Geliştikçe ‘Crimson
King’e benzese de, özellikle genç yaprakları ile zayıf bir taç yapısına
sahiptir. Yaprakları tüm yaz boyunca parlak koyu kırmızı renklidir.
Çiçekler ve meyveler türe özgüdür. Parklarda tek olarak ve
ayrıca küçük bahçelerde bitki uygulama alanlarında kullanılabilir.
Herhangi bir toprak tipinde yetişebilirse de, torfa ve durgun yer
altı suyuna karşı toleransı düşüktür. Rüzgar dayanımı iyidir.
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Acer Platanoides ‘Drummondii’
Yükseklik

8-10 m

Yükseklik

15-18 m

Taç

Geniş piramit

Taç

Dar-sonra oval yapı

Kabuk ve dallar

İnce dallar açık kahverengi, kabuk pürüzsüz, koyu yeşil

Kabuk ve dallar

Kabul koyu yeşil, dallar açık kahverengi

Yaprak

5 loblu, kremsi yeşil-kremsi beyaz renkli kenarları olan koyu
yeşil renkli, yaklaşık 18 cm

Yaprak

5-7 loblu, yeşil, filizlenirken açık mor, takriben 15-20 cm

Çiçekler

Sarı-yeşil, salkımlı, Nisan, yapraktan önce gelişim

Çiçekler

Sarı yeşil, salkımda, Nisan, yapraktan önce gelişim

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm uzunluk

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Bulvar ve caddelerde

Toprak tipi

Herhangi tip

Toprak tipi

Torflu hariç tüm topraklarda

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına tolerantı yok

Rüzgar dayanımı

Çok duyarlı

Orijini

Messrs. Drummond, Stirling, İskoçya, 1910 öncesi

Orijini

McGill & Son, Fairview, OR, USA, 1961

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Geniş piramidal taca sahiptir. Oldukça yavaş gelişim gösterir.
8-10 m yüksekliğe kadar ulaşır. Yeşil yaprakları krem beyaz
renkli kenarları ile dikkat çekicidir. Nadiren dallar tamamen yeşil
yapraklar ile görünürse de bu durum hızlı bir şekilde ortadan
kalkar. Çiçekler ve meyveler türe özgüdür. ‘Drummondii’ güneşli
yerlere ihtiyaç duyar ve parklarda kullanım için uygundur.
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Acer Platanoides ‘Emerald Queen’

18 m’ye kadar yüksekliğe sahip olabilir. Gençken dar bir taç yapısı
ve dalları vardır ve neredeyse dik bir gelişim gösterir. Olgun ağaç
dalları oval bir taç oluşturacak şekilde yayılım gösterir. Sonunda
bu yayılım 8-10 m arasında olur. Sonbaharda tüm ağaç açık sarı
renge döner. Yeşil-sarı çiçekler boş bir sapta ortaya çıkarlar. Güçlü
bir yapıdadır ve kentlerde peyzaj bitkisi olarak kullanılabilir.
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Acer Platanoides ‘Fairview’

Acer Platanoides ‘Globosum’

Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

5-7 m

Taç

Oval

Taç

Yuvarlak, düz-basık

Kabuk ve dallar

İnce dallar kahverengi, kabuk pürüzsüz, koyu yeşil

Kabuk ve dallar

Kabuk koyu yeşil, dallar açık kahverengi

Yaprak

5 loblu, gelişim sürecinde kırmızımsı mor,
yazın bronz-yeşil renkli, yaklaşık 20 cm

Yaprak

5-7 loblu, yeşil, takriben 18 cm

Çiçekler

Sarı yeşil, salkımda, Nisan, yapraktan önce gelişim

Çiçekler

Sarı-yeşil, salkımda, 3,5-4,5 cm

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm

Uygulama

Küçük bahçe, cadde, bulvar ve meydanlar

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Toprak tipi

Torflu hariç tüm topraklarda

Toprak tipi

Torflu hariç tüm topraklarda

Rüzgar dayanımı

Çok duyarlı

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Van Houtte, Belçika, 1873

Orijini

USA

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Dik oval bir taç yapısındadır. Bununla beraber bu taç yapısı
‘Schwedleri’ ve ‘Deborah’tan daha dar ve diktir. 15 m’ye kadar
ulaşabilir. Yaprak filizleri kırmızımsı mor renklidir, fakat daha sonra
sezon içerisinde bronz yeşile döner. Çiçeklenmesi türe özgüdür.
Bulvar ve caddeler için uygun bir ağaçtır. Rüzgara dayanımı iyidir.
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Yoğun ve kapalı bir taç yapısındadır. Genelde 5-7 m boyundadır.
İlk yıllarında taç yapısı yuvarlak tepelidir. Olgunlaştıkça bu yapı
yayılma gösterir ve yuvarlak basık bir şekil alır. Sonbaharda yoğun
sarı bir renk alır. Açmaya başlayan yapraklar hafif kahverengikırmızı renk tonundadır, sonradan koyu yeşil renge döner. Geniş
taç yapısı ile dar bulvarlar ve caddeler için uygundur. Az kuraklığa
tolerans gösterir.
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Acer Platanoides ‘Royal Red’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

25-30 (40) m

Taç

Geniş konik

Taç

Geniş oval

Kabuk ve dallar

İnce dallar kahverengi, kabuk pürüzsüz, koyu yeşil

Kabuk ve dallar

Kabuk gri, dallar gri-zeytin yeşili

Yaprak

5 loblu, parlak koyu kırmızımsı-kahverengi, yaklaşık 20 cm

Yaprak

5 loblu, yeşil, 12-20 cm

Çiçekler

Sarı-yeşil, salkımda, Nisan, yaprak gelişiminden önce

Çiçekler

Sarı-yeşil, çiçek salkımında, Nisan

Meyveler

Kanatlı nuks, 3,5-4,5 cm

Meyveler

Kanatlı nuks, 3-3,5 cm

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Parklar, caddeler ve bulvarlar

Toprak tipi

Torflu hariç tüm topraklarda

Toprak tipi

Herhangi toprak

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Pasific Coast Nursery, OR, USA, 1963

Orijini

Avrupa’dan Batı Asya’ya kadar

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

‘Crimson King’ ve ‘Faassen’s Black’ kültürlerine yakındır.
Maksimum 15 m yüksekliğe kadar çıkar. Taç yapısı koniktir. Büyük
yaprakları kırmızı, kahverengi-kırmızı renklidir. Çiçek ve meyveleri
türe özgüdür. Park ağacı olarak tek başına kullanılabilir. Rüzgar
dayanımı iyidir. Toprak ihtiyacı azdır.
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Acer Pseudoplatanus

Kalın dalları ve dalgalı yapıdaki tacı ile etkileyici bir görüntüsü vardır.
Taç yapısı değişkenlik gösterebilir. Olgun bir ağaç 40 m’ye kadar
ulaşabilir ve 500 yıl yaşayabilir. A. platanoides’in kırmızı yaprak
tomurcuğu varken, A. pseudoplatanus yeşil yaprak tomurcuğuna
sahiptir. Bu fark güçlü biçimde kendini gösterir. Gövdesinde ufak
miktarda pul pul döküntüler oluşur. Yaprağının üst yüzü yeşildir, alt
yüzünde gri tüyler mevcuttur. Sonbahar rengi altın sarısıdır. Derin
köklenme yapar. Nemli ve kuru topraklara karşı tolerans gösterir.
Endüstriyel ve kıyısal alanlar için uygundur. Yol buzlanması için
yapılan tuzlamalara karşı az miktarda hassastır.
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Acer Pseudoplatanus ‘Atropurpureum’
Yükseklik

20-25 m

Yükseklik

14-20 m

Taç

Geniş konik

Taç

Geniç piramit

Kabuk ve dallar

İnce dallar zeytin yeşili-gri, kabuk gri

Kabuk ve dallar

İnce dallar zeytin yeşili-gri, kabuk gri

Yaprak

5 loblu, koyu yeşil, alt kısmı kırmızımsı mor, yaklaşık 12-20 cm

Yaprak

5 loblu, genç yaprak pembe, yazın beyaz ve sarı benekli,
yaklaşık 12-20 cm

Çiçekler

Sarı-yeşil, sarkık çiçek salkımı içinde, Nisan

Çiçekler

Sarı-yeşil, sarkık çiçek salkımı içinde, Nisan

Meyveler

Kanatlı nuks, 3-3,5 cm uzunlukta

Meyveler

Kanatlı nuks, 3-3,5 cm uzunlukta

Uygulama

Bulvar ve caddeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Parklar, endüstriyel alanlar, tek başına

Toprak tipi

Herhangi

Toprak tipi

Herhangi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi; deniz rüzgarları dahil

Rüzgar dayanımı

Çok iyi; deniz rüzgarları dahil

Orijini

Baumschule L. Spath, Berlin, Almanya, 1883

Orijini

Domien Vervaene, Gent, Belçika, 1864

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Geniş konik taç yapısı ile büyük, güçlü bir gelişim gösterir. 20-25 m
yüksekliğe kadar erişebilir. Yaprakları 5 loblu ve alt yüzü kırmızımsımor renklidir. Koyu rengi sebebiyle, ışıklı bölgelerde uygulanması
tercih edilir. Meyveleri parlak mor renk tonlarına sahiptir.
Şehirlerde, park ve bulvar ağacı olarak ya da tek başına veya
endüstriyel alanlarda kullanılabilir. Deniz rüzgarlarına dayanımı
olduğu için kıyısal alanlarda uygulanabilir. Toprak ihtiyacı ve güçlü
rüzgarlara hassasiyeti yoktur.
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Acer Pseudoplatanus ‘Leopaldii’

Belçika’da kültüre alınan bitki, adını kral Leopord’tan alır. Geniş
piramit yapıda bir taca sahiptir. 14-20 m boya kadar erişebilir ve
yaprak rengi çok dikkat çeker. Genç yapraklar pembe, daha sonra
beyaz ve sarı benekli bir yapıya döner. Çiçekleri türe özgüdür ve
Nisan ayında yapraklar açtığı anda ortaya çıkmaktadır. Geniş
alanları renklendirmek amacıyla kullanılır. Az miktarda toprak
isteği vardır ve rüzgara karşı dayanıklıdır.
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Acer Rubrum

Acer Saccharinum
Yükseklik

15-20 (25) m

Yükseklik

20-25 (35) m

Taç

Yuvarlak-konik

Taç

Oval-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri gövde, koyu kırmızı dallar

Kabuk ve dallar

Gri ve pürüzsüz

Yaprak

Palmiye yaprağı şekilli, loblu, parlak yeşil, takriben 10 cm

Yaprak

5 loblu, parlak yeşil, 10-15 cm

Çiçekler

Kırmızı, şemsiye şekilli, Mart/Nisan

Çiçekler

Sarı-yeşil, belli olmayan salkımlar, Mart

Meyveler

Kanatlı nuks, 2 cm

Meyveler

Kanatlı nuks, 4-5 cm uzunlukta

Uygulama

Park ve cadde ağacı

Uygulama

Park bahçesi, geniş bulvar ve caddeler

Toprak tipi

Nemli, kireçsiz toprak

Toprak tipi

Hem nemli hem kuru topraklar, zorlu yüzeylere toleranslı

Rüzgar dayanımı

Orta-zayıf

Rüzgar dayanımı

Orta-zayıf

Orijini

Kuzey Amerika

Orijini

Merkez ve doğu Kuzey Amerika

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

A. dasycarpum

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Orta büyüklükte bir ağaç küre-konik şekilli yoğun kapalı bir
taç yapısına sahiptir. Orijinal habitatı olan Kuzey Amerika’da
25 m boya kadar ulaşabilir. Genç ince dallar göz alıcı kırmızıkahverengi renktedir. Parlak yeşil renkli yaprağın sapı kırmızıdır.
Yaprağın alt yüzeyi mavi yeşil renklidir. En önemli özelliği,
sonbahar renklenmesinin kırmızımsı-turuncu renk tonlarında
olmasıdır. Kırmızı ve iki evcikli çiçekler yapraklardan önce gelişir.
Meyveler erken yaz döneminde olgunlaşır ve hızlıca düşer. Temel
büyük bir kök ve kök dalları ile gelişmektedir. Kireçli topraklar
büyümesini engeller. Kuru topraklarda sonbahar renklenmesi
gerçekleşmeyecektir. Rüzgarlara karşı zayıf tolerans gösterir.
Dayanıklıdır. Nemli ve az asitli topraklarda yetiştirildiğinde dikkat
çeken renklenme oluşturur.
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Büyük, gösterişli, dalları hafif sarktığı için, dalgalı yapıda bir
taca sahiptir. Orijinal habitatı olan Amerika’da 35 m’ye kadar
boylanabilir. Yapraklar 5 lobludur; rengi yeşildir ve gri renkli bir alt
yüzeye sahiptir. Yaprak sapı kırmızıdır. Sonbaharda yaprak rengi
sarıya dönmektedir. Bazı yapraklar sık sık turuncudan kırmızıya
değişen renkler alır ve bu dekoratif kullanım için uygundur. Çiçekler
yapraklar gelişmeden önce açarlar. Güçlü kök dalları ve kökçükler
ile sığ yapıda bir kök sistemine sahiptir. Zorlu yüzeylerde kökler
yukarı doğru çıkabilir. Cadde ağacı olarak sıklıkla uygulanabilir,
fakat dalları rüzgar sebebiyle kolaylıkla kırılabilir. Bugünlerde park
ağacı olarak uygulamaları da yapılmaktadır. Akarsulara yakın
bölgelerde doğal habitatında yaşayabildiği gibi, kurak bölgelerde
de yetişebilir.
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Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’
Yükseklik

20 m

Yükseklik

20-25 (30) m

Taç

Yuvarlak-yelpaze şekilli

Taç

Küre şekilli

Kabuk ve dallar

Gri ve pürüzsüz

Kabuk ve dallar

Zayıf, kahverengi, düz kabuk, yapışkan tomurcuk

Yaprak

Palmiye şekilli, loblar çok derin parçalı, parlak yeşil, 8-15 cm

Yaprak

Palmiye şekilli, 5/7 ufak yaprak, koyu yeşil, takriben 20 cm

Çiçekler

Yeşil-sarı, farkedilmeyeni Mart

Çiçekler

Beyaz, dik bileşik salkım, Mayıs/Haziran

Meyveler

Kanatlı nuks, 4-5 cm uzunlukta

Meyveler

Dikenli, parlak kahverengi

Uygulama

Parklar, geniş cadde ve bulvarlar

Uygulama

Manzara, park ağacı, tek başına, geniş bulvar

Toprak tipi

Hem nemli hem de kuru topraklar, asfaltlanmış yüzeylere
toleranslı

Toprak tipi

Az istekli, zorlu yüzeylere toleranslı; asfalt hariç

Rüzgar dayanımı

Orta-zayıf

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Orijini

Ellwanger & Barry Fidanlığı, Bochester, NY, USA, 1875

Orijini

Güneydoğu Avrupa, Kuzey İran’dan Batı Himalaya’ya

Sinonimi

A. saccharinum var. wieri

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gevşek ve dik dallar ile sonunda geniş bir yayılım ile yelpaze şekli
kazanır. Yükseklik ve yayılımı takriben 20 m. Açan yapraklar bronz
renklidir. Yazın, yeşile dönen ve alt yüzeyi gri beyaz olan yaprakları
vardır. Yaprakları derin lobludur.
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Aesculus Hippocastanum

Güçlü bir gövde, inişli çıkışlı geniş taç ile geniş şekilde bir ağaç
gelişimi mevcuttur. 30 m’ye kadar boylanabilir ve 20 m’yi geçen
bir genişliğe sahip olabilir. Karşılıklı yer alan ve 2 cm olan kalın
dallar dikkat çekicidir. Bu dalların sonu, dik şekildedir. Karşılıklı
yapraklar 20 cm genişliğe kadar ulaşabilir. Sonbaharda yapraklar
sarı kahverengi olur. Çiçeklenme bol, uzun, beyaz renkli olup;
birleşik salkımları 20-25 cm’dir. Aynı zamanda, yaprak üzerinde
sarı-kırmızı lekeler şeklinde renklenmeler dikkat çekicidir. Derin bir
ana kök ve geniş yayılmış güçlü kök dallarına sahiptir. Meyveler
boldur ve bu yüzden caddelere uygunluğu düşüktür. Buzlanmış
yollarda yapılan tuzlamalara karşı hassastır.
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Aesculus X Carnea ‘Briotii’

Albizzia Julibrissin

Yükseklik

15 (20) m

Yükseklik

8-15 m

Taç

Yuvarlak-geniş piramit

Taç

Vazo benzeri, şemsiye

Kabuk ve dallar

Gri-yeşil, hafif dikey çizgiler, yapışkan olmayan tomurcuk

Kabuk ve dallar

Gri gövde, yeşil-kahverengi ince dallar

Yaprak

Genellikle 5 yaprakçık, koyu yeşil, takriben 15 cm

Yaprak

Tüylü yapraklar, koyu yeşil, takriben 40 cm

Çiçekler

Koyu kırmızı, dik birleşik salkım, Mayıs

Çiçekler

Açık pembe, uç kısımda yoğun kümelenmiş, Temmuz/Ağustos

Meyveler

Az, A. hippocastanum’dan daha az dikenli

Meyveler

Açık kahverengi düz tohumlar

Uygulama

Tek olarak, geniş bulvar ve caddelerde

Uygulama

Park ağacı

Toprak tipi

Tüm tipler; tercihen kuru olmayan

Toprak tipi

Kuraklığa dayanıklı

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Trianon, Fransa, 1858

Orijini

Çin’den İran’a

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

7b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Aesculus hippocastonum ve Aesculus pavia melezidir. Yoğun bir
taç yapısı hakimdir. Yetişkin bir ağaç nadiren 15 m’den daha fazla
yükseklik ve takriben 15 m genişliğe sahiptir. ‘Brootii’ diğer alt
türlerden daha yavaş büyür. Hafif parlak, karşılıklı yapraklar, A. X
carnea yapraklarından daha fazla kıvrık ve 15 cm genişliğe erişebilir.
Yapraklar erkenden görünür ve uzun süre ağaç üzerinde kalır ve
sonbaharda sarı kahverengi olmaktadır. Yaprak orta damarı hafif
kırmızıdır. Kan kırmızı renkli çiçekler, ağaç 8-10 yaş olana kadar
görünmez ve A. X carnea çiçeklerinden daha büyüktür. İpliksi kök
sistemi dışa doğru iyi derecede dallanan bir ana kök ile beraberdir.
Yetiştiği toprak çok kuru olmamalıdır. Asfaltlı yüzeylere, tolerans
göstermez.
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Yatay gelişme gösteren dalları ile geniş bir ağaçtır. Kabukları koyu
yeşildir, ince dallar zeytin yeşili renginde, daha sonradan koyu
yeşile döner. Geniş yapraklar 40 cm genişliğe kadar erişebilir.
Tüylü yapraklar 4-11 bölüm içermektedir ve bunların her biri 15-28
çifttir. Hilal şekilli yaprakçıklar, kenarlarından eğimli-bombelidir.
Yaprakları, aşk merdiveni bitkisininkine benzemektedir ve bu
özelliği ile dekoratif bir ağaçtır. Küçük yapraklar akşamları kapanır.
Çiçek salkımı sap üzerinde yoğun şekildedir ve mor-kırmızı renkli
ve 3 cm uzunluktaki stamenler ile dikkat çeker. Akdeniz çevresinde
yer alan ülkelerde yoğun bir plantasyona sahiptir. Albizia julibrissin
karakteristik bir büyüme ve yapraklara sahiptir.
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Alnus Cordata

Alnus Glutinosa
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

10-20 m

Taç

Geniş konik

Taç

Konik-oval

Kabuk ve dallar

Gri, sonradan hafif paralel çizgili yüzey

Kabuk ve dallar

Genç ince dallar mor-gri, daha sonraları gövde gri ve
çatlak yapılı

Yaprak

Kalp şekilli, yeşil, 5-12 cm

Yaprak

Obovat (ters yumurta şekilli), parlak koyu gri, 4-10 cm

Çiçekler

Salkım, Şubat, Mart

Çiçekler

Erkek çiçek kahverengi-sarı, dişi çiçek oval, Mart/Nisan

Meyveler

Oval kozalak şekilli, 2-3 cm

Meyveler

Oval çam kozalağı şeklinde, 2-3 cm

Uygulama

Park ağacı, geniş bulvar ve caddeler, peyzaj

Uygulama

Peyzaj ve park ağacı

Toprak tipi

Az gereksinim, kuru ve zayıf topraklar

Toprak tipi

Nemli-ıslak, zayıf olmayan

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

İtalya, Batı Avrupa

Orijini

Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkasya

Kış dayanım zonu

6b

Kış dayanım zonu

3

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Alnus cordata doğal olarak İtalya ve Yunanistan’ın bazı
bölümlerinde yetişir. Hızlı gelişme gösterir ve sonunda 15 m
yüksekliğe kadar erişebilir. Kenar dallarının nerdeyse yatay
olarak gelişimi karakteristiktir. Yapraklar kalp şekilli ve 12 cm
uzunluğundadır. Sonbaharda yapraklar uzun süre ağaç üzerinde
kalır. Kış mevsiminin sonu ile, erkek ve dişi çiçekler görünür. Bunu
takiben kozalak şekilli, salkım içerisinde oluşmuş meyveler eylül
ayı süresince görünür ve bu tüm kış boyunca ağaçtadır. Yüzeysel
köklenmeye sahiptir ve bir çok hassas kökçüğe-ince köke sahiptir.
Deniz rüzgarlarına ve yol döşemesi-asfaltlı yapılara az duyarlıdır.
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Neredeyse tüm Avrupa’da yerel bir ağaçtır ve temel olarak nemli
alanlarda yetişmektedir. Bazen, büyük ağaçlarda, çok saplı dallar
üzerinde gelişme meydana gelir. Yaprakları 10 cm, oval ve küt
uçludur. Gri-mor saplı tomurcuklar ve yapraklar yapışkan yapıdadır.
Kozalak şekilli meyveler eylül ayında görünür ve uzun süre kalır.
Peyzaj çalışmalarında, sıklıkla çalılık (fundalık) olarak kullanılır.
Şiddetli budamaya karşı dayanıklıdır. Rüzgara hassasiyeti azdır.
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Alnus X Spaethii ‘Spaeth’

Betula Papyrifera

Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

18-20 (30) m

Taç

Geniş piramit-hafif sarkık dallar

Taç

Geniş, piramit-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, hafif çatlak yapılı

Kabuk ve dallar

Gövde parlak beyaz, daha sonra kağıt inceliğinde soyulmalar olur

Yaprak

Yumurta biçimli (oblong), koyu yeşil, 10-18 cm

Yaprak

Oval-yumurta şekilli, mat yeşil, 5-12 cm

Çiçekler

Erkek çiçek sarı, dişi çiçek 2-2,5 cm

Çiçekler

Erkek çiçek 5-7 cm, dişi çiçek 6-8 cm, Nisan

Meyveler

Oval çam kozalağı şeklinde, 2-3 cm

Meyveler

Sarı kahverengi meyvelenme, 3-7 cm uzunlukta

Uygulama

Geniş bulvar ve caddeler

Uygulama

Park ağacı, geniş bulvar ve caddeler, tek başına

Toprak tipi

Az isteklidir

Toprak tipi

Kumlu; tercihen biraz nemli

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Baumschule L. Spath, Berlin, Almanya, 1908

Orijini

Kuzey Amerika, Kanada, Alaska

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

3

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Alnus japonica ve Alnus subcordata melezidir. Hızlı gelişen bir
ağaçtır. İlk dallar yukarı yönlü büyür, daha sonra yatay seviyeye
eğrilir. Genç dallar gri-yeşildir ve yaşlanan dallar kahverengiyeşildir, lentikele (kovucuk) sahiptir. Yaprak tomurcuğu kısa
saplıdır. Yapraklar, keskin girinti çıkıntılı ve koyu yeşildir. 15 cm
kadar uzunluktadır ve morumsu renktedir. Kahverengi-sarı ilk
çiçekler ocak ayı sonuna kadar görünür. Tüm topraklarda gelişir ve
çok kuvvetlidir. Karasal rüzgarlara karşı problem oluşmaz.
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Gevşekyapıda bir taç yapısı ve sarkık dal yapısı vardır. Amerika ve
Kanada gibi ülkelerde yükseklik 30 m’ye kadar ulaşabilmektedir.
Bu ülkelerde cila ve küspe amacıyla yetiştirilmektedir. Gelişimi
birçok dallanma ve hafif bir sarkma ile gerçekleşmektedir. Sıklıkla
birçok değişik taç yapısı gözlemlenir. Takriben 12 m genişliğe
erişebilir. Kabuklar parlak beyazdır ve ince bir kağıt plaka şeklinde
kalkar. Kalkan bu plakanın altındaki kabuk daha koyudur. İnce
dallar açık kırmızı-kahverengi ve bir çok siğilli kovucuk içerir.
Yapraklar mat yeşildir ve alt kısmı daha açık yeşildir. Sonbaharda
bunlar sarıya döner. Yaprak kenarları kaba şekilde dişlidir. Nemli
toprakları tercih eder, kuru topraklarda zarar görür. Yüzeysel bir
köklenme yapısına sahiptir.
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Betula Pendula

Betula Pubescens
Yükseklik

15-20 (30) m

Yükseklik

15-20 m

Taç

Düzensiz oval-dikdörtgen (uzunca)

Taç

Düzensiz oval

Kabuk ve dallar

Beyaz, hafif pullu, sonradan temelde derin çizgili

Kabuk ve dallar

Beyaz, ince plakalar halinde soyulma

Yaprak

Oval-paralelkenar, canlı yeşil renkli, 3-6 cm

Yaprak

Oval-elmas şekilli, açık yeşil, 3-5,5 cm

Çiçekler

Salkım, sarı-yeşil, Nisan

Çiçekler

Salkım, Nisan

Meyveler

Sarkan meyve salkımları, takriben 2-4 cm

Meyveler

Açık-sarkan salkımlar, 2-2,5 cm

Uygulama

Rüzgar engelleyici-kırıcı, parklar, ormanlık alanlar

Uygulama

Rüzgar engelleyici, parklar ve ormanlık alanlar

Toprak tipi

Gevşek topraklar, az miktar nemli

Toprak tipi

Gevşek topraklar, nemli topraklara dayanıklı

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Orijini

Avrupa, Ön Asya

Orijini

Kuzey ve Orta Avrupa, Rusya ve Sibirya

Kış dayanım zonu

2

Kış dayanım zonu

1

Sinomim

B. verrucosa, B. alba

Sinomim

B. alba

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Doğal olarak neredeyse tüm Avrupa’da görülür. Bu bölgede
kereste üreticileri tarafından önemlidir. Doğal yaşam alanında 30
m’ye kadar çıkabilir. Bazen dallanma fazla olabilir. Oval taç zayıf
ve yarı açıktır. İnce dallar belirgin şekilde sarkıktır. Gövde beyaz
ve hafif pulludur. Yetişkin ağaç gövdesi temelde derin bir çatlak
ile kalınlaşır ve üzerinde siğil benzeri kovucuklar vardır. Değişik
formlardaki yaprakların kenarları dişlidir. Sonbahar renkleri sarı
ve sarı-kahverengidir. Yüzeysel bir kök yapısına sahiptir. Sahil
rüzgarlarına iyi bir dayanım göstermez.
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Genellikle nemli bölgelerde yetişir. Oval taç yapısı gevşek ve hafif
açıktır. Çapraz yayılan dallar ince dallara sahiptir. Dalların uçları B.
pendula’ya oranla hafif sarkıktır. Genç gövde kahverengidir, ancak
sonunda beyaza döner. Plaka halinde soyulmalar mevcuttur.
Gelişmiş gövde kalınca bir yarılmaya uğrar ve küllü gri renge
döner. Kabuk kısmı açık renkte kalır. İnce dallar kırmızı kahverengi
ve hafifçe tüylüdür. Çeşitli şekillerdeki yapraklar çift dişlidir ve
B. pendula’dan daha sonra tomurcuklanır. Sonbahar rengi sarısarı kahverengidir. Genç yapraklara dokunulduğunda yumuşaktır,
çünkü hafif tüylüdür. Yetiştiği toprak nemli olmak zorundadır.
Hafif asitli topraklara dayanımı iyidir. Kökleri derindir ve soğuğa
dayanımı B. pendula’dan daha iyidir. Kıyı rüzgarlarına tolerans
göstermez.
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Betula Utilis ‘Doorenbos’

Betula Pendula ‘Youngii’

Yükseklik

10-15 (20) m

Yükseklik

4-6 m,

Taç

Geniş oval

Taç

Salkım söğüt şekilli

Yaprak

Beyaz, hafif pullanma

Kabuk ve dallar

Beyaz, hafif soyulma, çizgili

Çiçekler

Salkım, sarı yeşil, Nisan

Yaprak

Üçgen-elmas şekilli, açık yeşil, 3-7 cm

Meyveler

Dik salkımlar, 2,5-3,5 cm

Çiçekler

Salkım sarı-yeşil, Nisan

Uygulama

Ağaç parkı, geniş bulvar ve caddeler

Meyveler

Sarkan meyve salkımları, takriben 2-4 cm

Toprak tipi

Tüm tipler, gevşek topraklar, hafif nem ihtiyacı duyar

Uygulama

Park ve bahçelerde tek başına

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Toprak tipi

Gevşek toprak, az neme ihtiyaç duyar

Orijini

Hollanda

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Kış dayanım zonu

6a

Orijini

İngiltere (+-1870)

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

2

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Düzenli bir taç yapısına sahiptir. Doğal alanında takriben 20 m’ye
kadar boylanabilir. Taç genişliği sonradan 6-8 m olur. Genellikle
hafif çapraz şekilde dallanmaya sahiptir. Gövde zamanla çok
beyaz bir hal alır ve hafifçe soyulur. Soyulmadan sonra alttan
gelen doku daha koyu renktedir. Kışın dikkat çekici bir görünüme
bürünür. Genç ince dallar hafif tüylüdür ve sıcakta kırmızıkahverengidir. Sonbaharda altın sarısı bir renklenme oluşur.
Yüzeysel bir köklenme yapısına sahiptir.
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Salkımlı taç yapısı ile, dik bir gelişme göstermez. Genellikle,
aşılı ağaçlar takriben 2,5 m yüksekliğe erişir. Taç güçlü bir yatay
dallanma gösterir. Dallar ince şekilde sarkıktır ve bu şemsiye
benzeri bir şekil oluşturur. Taç genişliği takriben 6-8 m’ye erişebilir.
Anaç olarak Betula pendula kullanılmaktadır. İnce dallar kırmızıkahverengi ve siğilli kovucuklara sahiptir. Yapraklar üçgen şekilli,
doğrusal sivri uçlu ve çift dişlidir. Sonbahar rengi dikkat çeken
bir sarıdır. Nadiren çiçeklenir. Yüzeysel köklenmektedir. Kıyı
rüzgarlarına tolerans göstermez.
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Carpinus Betulus

Carpinus Betulus ‘Fastigiata’
Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

15-18 m

Taç

Geniş oval, sonradan yuvarlak

Taç

Dar piramidal, sonra geniş oval şekilli

Kabuk ve dallar

Kabuk gri ve pürüzsüz, ince dallar kısa tüyler ile gri-kahverengi

Kabuk ve dallar

Koyu gri, pürüzsüz, ince dallar kahverengimsi gri

Yaprak

Oval, parlak yeşil, 6-10 cm

Yaprak

Oval, koyu yeşil, 6-10 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen, Nisan/Mayıs

Çiçekler

Yeşil salkım, Nisan/Mayıs

Meyveler

Oval

Meyveler

Ayrılan meyve salkımları, başta yeşil sonra kahverengi

Uygulama

Park ağacı, geniş bulvarlar

Uygulama

Bulvar, cadde ve park ağacı

Toprak tipi

Killi toprakları tercih eder

Toprak tipi

İsteği azdır, killi alanları tercih eder

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Avrupa, Ön Asya

Orijini

1891 öncesi

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinomimi

C. betulus var. pyramidalis

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yavaş bir gelişim gösterir. Yoğun bir dallanma yapmakta ve
gençken konik, daha sonra oval-yuvarlak bir şekil alır. Yetişkin ağaç
genişliği 10 m ve yüksekliği 15-20 m’dir. Ağaç yaşlandıkça dallar
aşağı doğru sarkmaya başlar. Genç ince dallar gri-kahverengi;
yaşlı dallar ve gövde koyu yeşildir ve düzdür. Yapraklar ilkbaharda
açık yeşildir. Yapraklar aynı zamanda kenarlardan çift dişlidir.
Sonbaharda yaprakları altın sarı renge döner. Küçük meyveleri
dekoratif olarak meyve salkımlarından aşağı sarkar. Kök gelişimi
nispeten yüzeye yakındır. Çürüyen yaprakları toprak gelişimi için
iyidir. 200 yıla kadar kolaylıkla yaşayabilir.
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Piramidal bir taç ile büyümeye başlayan ağaç en sonunda geniş bir
oval şekil alır. Dik bir gövde ile çok sıkı ve kapalı bir taç yapısı vardır.
Yükseklik 15-18 m. Ağaç sonunda 15 m genişliğe erişir. Gençken
sütun şekilli bir yapıdadır. Bazen yüzey seviyesinde dallanır ve
yıllık olarak budanabilir. Yapraklar ilkbaharda açık yeşil renklidir ve
sonbaharda altın sarısı renge döner.
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Carpinus Betulus ‘Purpurea’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

10-15 (20) m

Taç

Geniş oval, yoğun taç yapısı

Taç

Yuvarlak-şemsiye şekilli

Kabuk ve dallar

Gri

Kabuk ve dallar

Gri, pürüzsüz, sonradan soyulmalar gerçekleşir

Yaprak

Yeşil, kırmızı

Yaprak

Oval-mızrak şekilli, koyu yeşil, 9-15 cm

Çiçekler

Sarı yeşil, Nisan ayında çiçeklenme

Çiçekler

Göze çarpmayan, yeşil, Nisan/Mayıs

Meyveler

Kahverengi

Meyveler

Yuvarlak taş meyve, siyah kırmızı, takriben 1 cm

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, ağaç saksıları,
eğlence parkları, mezarlıklar, endüstri alanı, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Bulvar ve cadde ağacı

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu, besince zayıf, asitli ve kireçli topraklar

Toprak tipi

İyi drenajlı topraklar, kuraklığa tolerans gösterir

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Rüzgar dayanımı

Biraz hassas

Kış dayanım zonu

5a

Orijini

Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Afrika

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

6b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Genç yaştayken konik, daha sonra geniş oval şekle dönüşür.
Yükseklik 10-15 m. Genişlik yaklaşık olarak 7m. Gelişimi diğer
türlere göre yavaştır. Yapraklar ilk olarak açtığında kırmızımsı mor
renklidir daha sonra yazın koyu yeşil renge döner. Yaprak kenarları
keskin şekilde girintili çıkıntılıdır. Kök yapısı yüzeye yakındır. Bu
tür içerisinde kurak koşullara dayanımı diğerlerinden iyidir. Zorlu
yüzeylerde herhangi bir problem çıkarmaz.
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Celtis Australis

20 m yüksekliğe kadar erişebilir. Ağaç gelişimi ile dallar hafifçe
sarkmaya başlar. Kabuk gri ve pürüzsüzdür. Ağaç geliştikçe
bu kabuklar hafifçe kalkar. Oval-mızrak şekilli yapraklar keskin
biçimde dişli yapıda ve çok uzun bükümlü bir uca sahiptir. Yaprağın
üst tarafı koyu yeşil, alt tarafı gri yeşildir. Yaprağın her iki tarafı
da dokunulduğunda kabadır. Göze çarpmayan bir çiçeklenme
sonrası dut benzeri taş meyveler görünür. Meyveler koyu kırmızıneredeyse siyahtır ve tatlıdır. Yaklaşık olarak 2 cm uzunlukta sarkık
şekildedir. İnce bir ağaç olduğu için çevre kirliliğine karşı hassastır.
Genç dalları donmalardan zarar görebilir.
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Cercis Canadensis

Cercis Canadensis ‘Forest Pansy’
Yükseklik

6-8 (12) m

Yükseklik

6-9 m

Taç

Yuvarlak-düz küresel

Taç

Yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri

Kabuk ve dallar

İnce dallı, kabuklar gri kahverengi, pürüzsüz

Yaprak

Geniş kalp şekilli, parlak yeşil, 8-14 cm

Yaprak

Yuvarlak, 7-12 cm, koyu eflatun-kırmızı

Çiçekler

Açık pembe-soluk kırmızı, salkım ile, Nisan/Mayıs

Çiçekler

Açık pembe, salkımlı, Nisan/Mayıs

Meyveler

Kahverengi, düz kabuklu, 8 cm’e varan uzunluk

Meyveler

Kahverengi, düz kabuklu, 8 cm’ varan uzunluk,

Uygulama

Tek başına

Uygulama

Park ağacı, tek başına

Toprak tipi

Kireçli kumlu veya killi toprak, çok nemli olmayan

Toprak tipi

Verimli, nemli fakat ıslak olmayan, kireçli kumlu veya killi
toprak

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Doğu ve Orta Amerika

Orijini

Orman Fidanlığı, McMinnville, TN, USA, 1947

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Geniş, ağaçsı formda yayılır, sıklıkla çoklu dallanmalar ile orta
büyüklüğe ulaşır. Ağaç büyüdükçe kabuklarda küçük pullar halinde
soyulmalar meydana gelir. Yapraklar geniş kalp şekilli ve ucu
sivridir. Kompakt salkımlar halinde çiçekler yapraklardan önce
görünürler. Derin yapıda kalın bir kök sistemine sahiptir. Korunaklı,
güneşli ve verimli bölgelerde güzel bir gelişim gösterir.
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Yuvarlak bir taç yapısı ile oldukça düzensiz çalımsı formda gelişme
gösterir. Birinci yıl dalları eflatun kahverengidir, daha sonra grikahverengi rengine döner. Yapraklar neredeyse geniş bir sivri
uç ile kalp şeklindedir. Yapraklar bariz bir şekilde parlak eflatun
siyah renklidir. Daha sonra bu renkler, mat ve koyu eflatun kırmızı
rengine döner. Sadece akşam sıcaklık değerleri yükselişi meydana
geldiğinde yapraklar yeşilimsi bir renk alır. Çiçekler yaprak
gelişiminden önce görünür. Kireçli veya verimli, nemli ancak
ıslak olmayan, kalkerli toprakları sever. Tek başına kullanım için
muhteşem bir bitkidir.
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Cercis Siliquastrum

Chamaerops Excelsa
Yükseklik

6-10 m

Yükseklik

5m

Taç

Yuvarlak

Taç

Dikey, V şekilli

Kabuk ve dallar

Gri, olgunlaştıkça yüzeysel çizgiler

Kabuk ve dallar

Gövde siyah-kahverengi liflerle sıkı şekilde sarılı

Yaprak

Yuvarlak, böbrek şekilli, yeşil, 4-9 cm

Yaprak

Herdem yeşil, yelpaze şekilli

Çiçekler

Mor pembe, salkımda, Mayıs

Çiçekler

Sarı, turuncu renklerde

Meyveler

Düz, kahverengi kabuk, 12 cm’e kadar uzunluk

Meyveler

Siyah, kahverengi renklerde

Uygulama

Park ve büyük bahçelerde tek ağaç olarak

Uygulama

Tek ya da grup şeklinde bitkilendirme çalışmalarında

Toprak tipi

Kireçli kumlu, killi toprak

Toprak tipi

Killi olmayan herhangi bir toprak tipi

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Kuzey rüzgarlarından korunmalı

Orijini

Batı Asya, Doğu Akdeniz

Orijini

Akdeniz ülkeleri

Kış dayanım zonu

6b

Kış dayanım zonu

7a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Doğal yetişme alanı olan Akdeniz’de çoklu dallanma ile küçük çalı
formlu bir yapıda gelişme gösterir. Taç düzensiz yuvarlak ve geniş
bir hal alır. Gövde gridir ve uzun süre pürüzsüz olarak kalır, daha
sonra derin yarıklar oluşur. Yapraklar görünmeden evvel yoğun
bir çiçeklenme meydana gelir. Çiçekler kompakt şekildedir ve
yaşlı dallarda yoğun bir şekildedir. Kalın kök sistemi ile derin bir
köklenme gösterir. Soğuğa karşı hassastır. Kuraklığa toleranslıdır.
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Oldukça yavaş büyürler. Akdeniz ikliminin tipik bitkisidir. Yaprak
sapları az dikenli veya dikensizdir. Yaprak genişliği 100-125 cm
kadar olabilir. Bahar aylarında yaprakların altında oluşan sarı
çiçekler daha sonra siyah renkli meyve salkımlarına dönüşmektedir.
Gövdesi kahverengi liflerle kaplıdır. Bodur veya boylanan
varyeteleri vardır. Kumlu ve kayalık alanlar ile deniz kenarlarında
yetiştirilebilir. Tek başına ya da grup halinde bitkilendirme
çalışmalarında kullanılır.
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Chamaerops Humilis

Corylus Avellana
Taç

5.5-6.5 m

Yükseklik

Yükseklik: 5-7 m

Yükseklik

Dikey, V şekilli

Taç

Taç: yuvarlak

Kabuk ve dallar

Çok gövdeli, tüylerle kaplı gövde

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, zamanla bir miktar pullanma

Yaprak

Herdem yeşil, yeşil, mavi tonları ve gümüşi renkler,
yelpaze şekilli

Yaprak

Yuvarlak-ters yumurta şekilli, koyu yeşil, 5-14 cm

Çiçekler

Krem renkli, ilkbahar başında çiçeklenme

Çiçekler

Şubat/Mart

Meyveler

Kahverengi, eriksi tipte

Meyveler

Yenilebilir nuks, yaklaşık 2 cm, bir kavuz tarafından kısmen kapalı

Uygulama

Yollar, caddeler, sahil bantları, tropikal bahçeler

Uygulama

Park ağacı, yeşil kuşaklar, peyzaj çalışmaları

Toprak tipi

Humuslu ve iyi drene edilmiş

Toprak tipi

Olabildiğince havalandırılmış ve iyi drene edilmiş herhangi bir
tipteki toprak

Rüzgar dayanımı

Kuzey rüzgarlarından korunmalı

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Akdeniz ülkeleri

Orijini

Avrupa’dan Güney Scandinavia, Orta Doğu, Kuzey Afrika

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Genelde birden çok gövdeli fazla boylanmayan bir palmiye türüdür.
Uzun ve dikenli sap üzerinde yer alan bileşik yaprakları yelpaze
şekillidir. Yaprakları 10-15 cm büyüklüğündedir. Çiçekler krem
renklidir ve mart ayından mayıs ayına kadar çiçeklenir. Humuslu
ve iyi drene dilmiş topraklar sağlıklı bir gelişim gösterir. Fon
bitkisi ve görsel perdeleme, sınırlama amaçlarıyla bitkilendirme
çalışmalarında kullanılır.
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Çoklu ve yoğun dallanma yapısı ile güçlü bir çalı formundadır. Taç
yapısı yuvarlaktır. Kahverengi genç ince dallar biraz tüylüdür. Yaşlı
dallarda bir zaman sonra soyulmalar gözlemlenir. Aynı zamanda
mat yeşil yapraklar da tüylüdür. Sonbaharda kahverengimsi sarı
renge dönerler. Zarif erkek çiçekler kış öncesi görünürler, ancak
şubat ayı sonuna doğru açarlar. Küçük, kırmızı, dişi çiçekler
yaprak tomurcuklarından gelişir ve farkedilmezler. Meyvelerin
olgunlaşması eylül ayı civarlarında gerçekleşir. Meyveleri birçok
bitkisel yağ ve protein ihtiva eder ve bu yüzden sağlıklıdır. Kök sistemi
oksijensizliğe karşı hassastır. Yeterli derecede havalandırılmış ve
drene edilmiş herhangi bir toprak tipinde yetiştirilebilir.
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Corylus Colurna

Crataegus X Media ‘Paul’s Scarlet’
Yükseklik

20 m

Yükseklik

6-8 (10) m

Taç

Geniş oval-geniş konik

Taç

Geniş küresel, sonradan yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri, küçük plakalar halinde soyulma

Kabuk ve dallar

Kabuk kahverengimsi-gri, pullanmalar oluşur, ince dallar dikenli

Yaprak

Geniş ters yumurta şekilli, koyu yeşil, 8-12 cm

Yaprak

Oval, 3/5 loblu, koyu yeşil, 3-6 cm

Çiçekler

Şubat/Mart

Çiçekler

Bir şemsiye içerisinde kırmızı çift çiçekler, Mayıs/Haziran

Meyveler

Bir kavuz içerisinde

Meyveler

Yok

Uygulama

Park ağacı, bulvar ve caddeler

Uygulama

Park ve cadde ağacı, küçük bahçeler

Toprak tipi

Az istekli, kireçli kumlu toprak

Toprak tipi

Az istekli, tercihen çok kuru olmayan

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Güney-Doğu Avrupa, Ön Asya

Orijini

Wm. Paul, İngiltere, 1860

Kış dayanım zonu

5b

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonim

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Büyük ve dik bir gövde ve geniş oval daha sonra konik bir şekle
bürünen taç yapısına sahiptir. Gövdede erken dönemde mantar
kabuklar oluşur ve aynı zamanda dallarda da bu mantarımsı
kabuklar mevcuttur. Yaprak geniş ve ters yumurta şekillidir ve
çift dişli kenarları vardır. Yapraklar çok tüylüdür. Çiçekler kalın bir
yapı gösterir ve 12 cm uzunluğa ulaşabilir. Derin bir kök sistemine
sahiptir. Hastalıklara karşı hassasiyeti azdır. Kuraklığa karşı
dayanıklıdır. Zorlu yüzeylerde hayatta kalır.
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Bazen çalı formunda yetişse de büyük oranda ağaç olarak
satılır. Sağlam yan dallanmalar dışa doğru az açık bir taç yapısı
meydana getirir. Sonunda genişlik 6-7 m arasında olur. Gövde ve
dallar gridir. Tür içerisinde bakıldığında dalları daha az dikenlidir.
Dikenler yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda ve keskindir. Koyu yeşil
yaprakların alt tarafı daha açık renklidir. İlkbaharda tüm ağaç
tamamen çiçek ile kaplanır. Çiçekler sonunda solgun kırmızı bir
renk alır. Sert kökleri toprakta derine gider ve yayılır. Kök sistemi
iyi bir gelişme göstermediği için rüzgarlara karşı hassastır. Zorlu
yüzeylerde ayakta kalabilir.
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Fagus Sylvatica

Fagus Sylvatica ‘Atropunicea’
Yükseklik

30-35 m

Yükseklik

25-30 m

Taç

Yuvarlak

Taç

Geniş oval-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri, düz kabuk

Kabuk ve dallar

Düz, gri kabuk

Yaprak

Oval-yumurta biçimli, koyu yeşil, 4-10 cm

Yaprak

Oval-yumurta şekilli, kırmızı-kahverengi, 4-9 cm

Çiçekler

Küçük farkedilmeyen salkımlar, Mayıs

Çiçekler

Küçük ve farkedilmeyen çiçek salkımları, Mayıs

Meyveler

Fındıklar, fırça benzeri dikenler ile kozalak, 1-2 cm

Meyveler

Fındıksı meyve (nuks), fırça benzeri kapsüller, 1-2 cm

Uygulama

Park ve bulvar ağacı, çit bitkisi

Uygulama

Park ve bulvar ağacı, tek başına, çit bitkisi

Toprak tipi

İyi drene edilmiş, çok nemli olmayan, humusça zengin toprak

Toprak tipi

İyi drene edilmiş, humusça zengin ve çok nemli olmayan
topraklar

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Orta ve Batı Avrupa

Orijini

Orta Avrupa, 1770

Kış dayanım zonu

5/6

Kış dayanım zonu

5b

Sinonim

F. silvatica

Sinonimi

F. s. purpurea, F. s. var. purpurea

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yetişkin bir ağaç 35 m genişlik ve yüksekliğe erişir. Avrupa’da büyük
bir bölgede etkileyici bir ağaç olarak yetiştiriciliği yapılır. Sert
olmayan kabuk düz ve gri renklidir. Yaşlı kabuk çok sıcak olduğunda
etkilenir ve zarar görebilir. Parlak, koyu yeşil yapraklar 4-10 cm
kadardır ve kenarları kıvrımlıdır. Genç yapraklar geliştikçe biraz
tüylenir. Sonbahar rengi sarı-kahverengidir. Çiçekleri küçük, göze
çarpmayan salkımlardadır. Sonbaharda meyveleri görünür. Ağaç
büyüdükçe meyve yönünden zenginleşir. Birçok kökü toprağın üst
kısmındadır ve yeraltına yayılması küçük bir ihtimaldir. Parklarda
tek başına kullanılabilir. Buna ek olarak ormanlık alanlarda ve
çit bitkisi olarak da kullanılabilir. Humuslu toprakları tercih eder.
Toprağın iyi drene edilmiş ve çok nemli olmaması gerekmektedir.
Zorlu yüzeylere karşı dayanımı azdır ve rüzgara karşı dayanımı da
orta derecededir.
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Oval-yuvarlak bir taç yapısı ile yayılır. 25-30 m yükseklik ve
yayılım gösterir. Düz kabuklar sert değildir ve gri renklidir.
Oval-yumurta biçimli yapraklar, koyu kırmızı renginde gelişir ve
sonbaharda koyu kahverengi-kırmızı renge dönüşür. Küçük çiçek
yapısı, farkedilmeyen salkımlar ile oluşur. Bunu takiben 10-20 cm
büyüklüğünde meyveler fırça benzeri kapsüllerde meydana gelir.
Bulvar ve parklarda tek başına kullanılabilir. Ancak daha fazla
çit bitkisi olarak kullanılır. İyi drene olmuş, çok nemli olmayan,
humusça zengin içerikli toprakları tercih eder. Rüzgara karşı
dayanımı orta derecededir. Kahverengi yapraklı çeşitli varyeteleri
de mevcuttur.
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Ficus Carica

Fraxinus Americana
Yükseklik

3-10 (15) m

Yükseklik

20-25 m

Taç

Küresel, yassı-basık, değişken

Taç

Oval-yumurta biçimli (ovoid)

Kabuk ve dallar

Düz, gri kabuk, ince dallar zeytin yeşili

Kabuk ve dallar

Gri-gri kahverengi-kahverengi kabuk, çizgili

Yaprak

Palmiye yaprağı şeklinde loblu, 3-5 loblu, mat yeşil, 25-30 cm

Yaprak

7 (9) yaprakçık, koyu yeşil, 30-40 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen, içe doğru kıvrık

Çiçekler

İki evcikli, mor yeşil, Nisan

Meyveler

Armut şekilli, etli yalancı meyve, yenebilir

Meyveler

2-5 cm uzunlukta

Uygulama

Küçük bahçeler, meyve ağacı kafesi, sebze bahçeleri

Uygulama

Tek başına, bulvar ve park ağacı

Toprak tipi

İyi drene edilmiş, nemli-su tutan

Toprak tipi

Verimli, iyi drene edilmiş

Rüzgar dayanımı

İyi (korunaklı yerlerde)

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Batı Asya

Orijini

Kuzey Amerika’nın duğusu

Kış dayanım zonu

8b

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Antik çağlardan bu yana, kültüre alınmış olan bu bitki büyük
yapılı bir ağaç olarak doğal alanlarında varlığını sürdürür. Kuzey
bölgelerde daha çok küçük yapıdadır ve korunma-muhafaza
amacıyla güney duvarlarında kullanılmaktadır. Genç ince dallar,
zeytin yeşili ve hafif tüylüdür fakat en sonunda kahverengi olur
ve bu tüyler yok olur. Çok farklı yaprak şekillerine sahiptir. Palmiye
şekilli yapraklar bazen 3, genellikle 5 lobludur ve derinden parçalara
ayrılmış şekildedir. Bazen lob bulunmayabilir. Çiçeklenme
farkedilmez, çok sayıda küçük çiçek kompakt içi boş bir saptadır.
Çiçeklenmeden sonra, yenebilen yalancı meyveler ortaya çıkar.
Meyvelerin dışı yeşil, iç kısmı parlak kırmızı renktedir. Bu meyveler
büyüdükçe kahverengi olur ve yumuşak bir yapıya döner. Ayrıca
meyvelerin tamamen tohumlar ile kaplıdır. Meyve veren birçok
türü mevcuttur.
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Uzun, büyük bir bitkidir. Küçük bir bitkiyken taç yapısı piramit,
daha sonra yumurta şekilli (ovoid) bir yapıya bürünür. Yetişkin
bir bir bitki 20-25 m yüksekliğe ulaşabilir. Kabuk rengi gri-gri
kahverengi ve kabukta F. excelsior’dan daha derin çizgiler yer
almaktadır. Yapraklar 3-4 çifttir. Koyu yeşil yaprakların alt tarafı
beyazımtıraktır. 40 cm kadar olabilen yapraklar sonbaharda
sarı renge döner. İki evcikli bir bitkidir ve nisan ayında mor yeşil
çiçeklenme oluşur. Tek başına park ve bulvarlarda kullanılabilir.
Bulvarlarda kullanılacağı zaman erkek ağaçlar kullanılmalıdır.
Çünkü onlarda meyve oluşumu gözlemlenmez. Sonbahar renkleri
önemli bir karakteristik süs bitkisi özelliğidir.
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Fraxinus Americana ‘Autumun Applasue’
Yükseklik

10-12 m

Yükseklik

13 m

Taç

Geniş oval

Taç

Geniş oval, simetrik

Kabuk ve dallar

Gri-gri kahvrengikabuk, çizgili

Kabuk ve dallar

Kabuk çizgili, ince dallar mor renkli

Yaprak

7 (9) yaprakçık, koyu yeşil, 20-30 cm

Yaprak

Parlak açık yeşil

Çiçekler

Mor yeşil, Nisan

Uygulama

Bulvar ve caddeler

Meyveler

Yok

Toprak tipi

Nemli, hafif asidik

Uygulama

Park, bulvar ve cadde ağacı, yeşil sınırlar

Rüzgar dayanımı

İyi

Toprak tipi

Nemli, hafif asitli toprakları tercih eder

Kış dayanım zonu

4

Rüzgar dayanımı

İyi

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Orijini

Amerika, 1975

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kalın kabukları gridir ve F. excelsior’dan daha derinden çizgileri
vardır. Dalları sert ve gri-kahverengidir. Dallar güçlü dik yapısı
ile kompakt bir yapı oluşturur ve takriben 8 m’ye kadar yayılır.
Yapraklar geç ortaya çıkar ve tür içerisinde diğerlerinde daha küçük
yapıdadır. Yaprakların altı beyazımsı yeşildir ve sonbaharda koyu
kırmızı renge döner. ‘Autumn Applause’ kökleri güçlüdür, çünkü
derine giden kök yapısı güçlü şekilde dallanma gösterir. Nemli ve
hafif asitli toprakları tercih eder. Birçok amaç kullanılabilen bir
ağaçtır.
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Fraxinus Americana ‘Skyline’

Geniş oval, simetrik bir taç, iyi dik bir gelişim ile kendini gösterir.
Yüksekliği 1-13 m, yayılım takriben 8-10 m’dir. 40 cm genişlikteki
yapraklar parlak açık yeşil ve 7 yaprakçıktan oluşmaktadır.
Sonbahar rengi turuncu-kırmızıdır. Geniş bulvarlarda ve büyük
caddelerde gösterişli yapısı ile kullanışlı bir ağaçtır. Park ağacı
olarak da kullanılır. Nemli ve hafif asidik toprakları tercih eder.
Rüzgara dayanımı iyidir.
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Fraxinus Angustifolia ‘Raywood’
Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

25-30 (40) m

Taç

Ovoid (yumurta şekilli)-yuvarlak

Taç

Geniş oval-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Yetişkin bir ağaç derin çizgilere sahiptir

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi kabuk, düzenli ve yüzeysel çizgiler

Yaprak

9-13 yaprakçık, koyu yeşil, 15-25 cm

Yaprak

7-11 (13) yaprakçık, koyu yeşil, 25-30 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen sarı yeşil, küçük salkım, Nisan

Çiçekler

İki evcikli, tek eşeyli, farkedilmeyen salkımlar, Nisan

Meyveler

Yok

Meyveler

Kanatlı meyve, 2,5-5 cm uzunluğunda

Uygulama

Geniş cadde ve bulvarlar, park ağacı

Uygulama

Peyzaj bitkilendirmesi, geniş yeşil sınırlar

Toprak tipi

Gelişme oranına bağlı olarak çok zengin içerikli olmayan

Toprak tipi

Nemli ve besin maddesince zengin

Rüzgar dayanımı

Hızlı gelişim gösterenlerde zayıf

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Avustralya, 1920

Orijini

Avrupa

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

4

Sinonim

F. a. ‘Flame’, F. a. var. wollastonii

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sağlıklı, ancak çok güçlü bir gelişim göstermeyen bu tür kısmen
düzensiz taç yapısına sahiptir. Temel dallar diktir ve dalların yapısı
köşegen şeklinde ve yukarı doğru bir gelişme gösterir. Kabuk
gridir ve bitkinin yaşı ilerledikçe derin çizgili olur. İnce dallar zeytin
yeşili ve koyu yeşil renklerindedir. Gençken kapalı bir taç yapısına
sahipken, bitki olgunlaştıkça yarı açık bir hal alır. Parlak, koyu yeşil
yapraklar 9-13 dar yaprakçıktan oluşur. Bunlar takriben 5-10 cm
uzunluktadır. Verimli topraklarda daha hızlı gelişir.
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Fraxinus Excelsior

Fraxinus excelsior Avrupa’nın doğal bir ağacıdır. Bir çok türü
Avrupa’dan geliştirilmiştir. Taç yapısı geniş ovalden yuvarlak
yapıya kadar değişir. Yükseklik 25-30 cm, uygun toprakta 40
m’ye kadar erişebilir. Tüy yapraklar 4-6 çift ve 25-30 cm olabilir.
Yapraklar koyu yeşil bir üst yüzey ile parlak yeşil renk olan alt
yüzeye sahiptir. Yapraklar göründüğü zaman ya da görünmeden
önce farkedilmeyen bileşik salkımlı çiçeklenme oluşur. Yaprak
tomurcukları siyahtır. Dişi ağaçlar 2,5 - 5 cm uzunluğunda kanatlı
meyvelere sahiptir. F. excelsior peyzaj bitkilendirmesi, rüzgar kırıcı
ve geniş yeşil sınırlar elde etmede kullanılabilir. Zengin ve nemli
toprakları tercih eder. Kuvvetli ve güçlü odunları ile alet sapı, spor
ekipmanları ve merdiven basamağı yapımında kullanılır.
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Fraxinus Excelsior ‘Altena’

Fraxinus Excelsior ‘Jaspidea’

Yükseklik

20-25 m

Yükseklik

10-12 m

Taç

Piramit-geniş konik

Taç

Konik

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, düzenli yüzeysel çizili

Kabuk ve dallar

İnce dallar sarı ve yeşil renkli uzun çizgiler ve çok kontrast
siyah tomurcuklar

Yaprak

Tüy yapraklı, 9-11 yaprakçık, mat yeşil

Yaprak

25-30 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen salkımlar, Nisan

Uygulama

Yol ve cadde bitkisi, halk bahçeleri ve parkları

Meyveler

Az

Toprak tipi

Nemli ve besleyici topraklar

Uygulama

Park, bulvar ve cadde ağacı, açık sınırlar

Rüzgar dayanımı

İyi

Toprak tipi

Nemli, verimli

Kış dayanım zonu

4

Rüzgar dayanımı

İyi

Gövde Çerçevesi

Orijini

J.C. VAN’T Westeinde, ‘s-Heer Abtskerke, Hollanda, 1966

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kısmen hızlı gelişim gösteren ağaç, güçlü merkezi bir lider ve
piramit-geniş konik bir taca sahiptir. Ağacın gençken, erken
dönemde yoğun bir taç yapısı oluşturan güçlü bir dallanma gösterir.
Yetişkin ağaçlar düzgün taç formu ile dikkat çeker. Yapraklar mat,
koyu yeşildir ve sonbaharda nadiren renk değiştirir. Cadde, park
ve bulvar bitkilendirme çalışmaları için uygundur. Verimli, uygun
nemde olan toprakları tercih eder. Asfaltlanmış alanları tolere
etmez. Rüzgara karşı az dayanıklılık gösterir.
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Yükseklik yaklaşık olarak 10-12 m. İnce dallarda sarı ve yeşil uzun
şeritler vardır ve bu dallar oldukça kontrast renklerde tomurcuklar
içermektedir. Tüylü yaprakları sarı yeşil renkte açar ve zamanla
parlak yeşil renk alır. Bu yaprakların uzunlukları 25-30 cm kadar
genişliğe sahiptir. Sonbaharda yaprakları altın sarısı renge
döner ve uzun süre ağaç üzerinde kalır. Cadde ve yollar ile halk
bahçelerinde, parklarda kullanılmaktadır. Nemli ve besince zengin
toprakları tercih eder.
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Fraxinus Excelsior ‘Westhof’s Glorie’
Yükseklik

20-25 m

Yükseklik

15-25 (35) m

Taç

Geniş konik-geniş oval

Taç

Dar piramit, zamanla yayılan form, parlak ve açık taç yapısı,
havai gelişme

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi kabuk, düzenli ve yüzeysel çizgiler

Kabuk ve dallar

Yaprak

9-11 yaprakçık, koyu yeşil, 25-35 cm

Grimsi-kahverengi, yetişkin ağaç derin çizgili, ince dallar
grimsi-kahverengi

Çiçekler

Farkedilmeyen küçük lateral salkımlar

Yaprak

Yelpaze şekilli, paralel damarlanma,
demet halinde 3-5.7-10 cm X 5-8 cm

Meyveler

Kanatlı meyve, çok nadir

Çiçekler

Farkedilmeyen, dişi tek veya çift, erkek 3-5 cm uzunlukta

Uygulama

Yol, bulvar ve cadde ağacı

Meyveler

Yuvarlak, 2-3 cm, soluk sarı-turuncu

Toprak tipi

Çok iyi

Uygulama

Bulvar ve geniş caddeler, park ve meydanlar, ağaç saksıları,
eğlence parkları, mezarlıklar, çatı bahçeleri, endüstri alanları,
büyük bahçeler

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri uygun

Orijini

Nursery Westhof, ‘s-Heer Arendskerke, Hollanda, 1949

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

4

Orijini

Çin

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Hızlı gelişim gösteren kültürleri güçlü ve düzenli bir taca ve düzgün
bir gövdeye sahiptir. Taç yayılımı yaklaşık olarak 15 m olabilir.
Kabuklar yeşil ve oldukça pürüzsüzdür, genç ince dallar açık
yeşilden koyu yeşile döner ve güçlü kovucuklara sahiptir. Büyük,
çift ve parlak yapraklar 9-11 yapraktan oluşmaktadır. Bunlar 10
cm uzunluğa ve 5 cm genişliğe sahiptir. Geç ilkbahar döneminde
ortaya çıkarlar ve bu yüzden gece donlarından etkilenmeyebilirler.
Farkedilmeyen çiçeklenme sonrasında, meyveler nadiren
görülür. ‘Westhof’s Glorie’ soluk kahverengi-sarı bir sonbahar
renklenmesine sahiptir. Rüzgara karşı dayanıklıdır.
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Ginkgo Biloba

Yapraklarını döken bu bitki, başlarda dar bir yapıda daha sonraları
büyüdükçe, geniş bir yayılım gösteren taca sahiptir. Gövdesi grimsi
kahverengi ve zamanla derinden yivli bir hal alır. Çok yetişkin bir ağaç
karakteristik yumrulara sahiptir. Yapraklar ve çiçekler kısa bir sap
üzerindedir. Yelpaze şeklindeki yapraklar 3 ve 5’li demetler halinde olup
oyulmuş bir başa sahiptir. Sonbaharda yapraklar altın sarısı bir renge
döner. Aynı zamanda kötü kokan olgun meyveleri görünmektedir. 20-50
yaşına kadar meyve vermez. Bu ağaç iki evciklidir, ancak yetişkin ağaçlar
hem dişi hem erkek çiçekleri oluşturabilir. Hava kirliliğine karşı oldukça
dayanıklıdır. Bol ışığa ihtiyaç duyar.
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Gleditsia Triacanthos

Gleditsia Triacanthus F. ‘inermis’

Yükseklik

20-25 m

Yükseklik

15-20 (25) m

Taç

Yuvarlak

Taç

Düzensiz küre şekilli

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil kabuk; yüzeysel çatlaklar ile beraber

Kabuk ve dallar

Dallar kırmızımsı kahverengi, dikensiz, kabuk gri, yüzeysel çizgili

Yaprak

Tüy yapraklı, canlı yeşil renkli, 15-35 cm

Yaprak

Pinnate-bipinnate (tüy yapraklı), parlak açık yeşil

Çiçekler

Dişi organ açık yeşil salkımlarda, erkek organ sivri uçlu yapıda,
Mayıs/Haziran

Çiçekler

Açık yeşil, farkedilmeyen, Haziran

Meyveler

Hilal şekilli kapsüller içinde, 30-45 cm

Meyveler

Hilal biçimli kapsül, 30-45 cm uzunluk

Uygulama

Park, bulvar ve cadde ağacı

Uygulama

Cadde, park ve bulvarlar

Toprak tipi

Hafif topraklar

Toprak tipi

Hafif topraklar

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Kuzey Amerika

Orijini

Kuzey Amerika, 1789

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonim

G .inermis

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Dağınık, açık bir gelişim gösterir. Gri kabuklar hafif çatlaklar içerir.
Gövde ve dalları, dallanmış dikenlere sahiptir. Büyük yaprakları
sonbaharda altın sarı renge döner. Ufak yapraklar yaklaşık olarak
3 cm’dir. Çiçeklenme sonrası kapsüller görünür ve 45 cm genişliğe
kadar büyüyebilir. Yapraklar hilal şekilli, düz ve genellikle hafif
bükümlüdür. Başlangıçta sarı yeşil olan yapraklar zamanla kış
boyunca sürecek olan kırmızımsı kahverengi olmaktadır. Ağaç
derin bir köklenme ve yan köklenmeler göstermektedir. Zorlu
yüzeylere karşı dayanıklıdır.
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Yüksekliği 20 m’yi geçebilir ve genişliği 10 m olmaktadır. Açık bir taç
yapısına sahiptir. Tomurcukları tüylüdür. Yaprakları koyu bronz kırmızı
renklidir ve yaklaşık olarak haziran ayında parlak yeşil renge dönmektedir.
Sonbaharda yapraklar altın sarısı olmaktadır. Çiçeklenme sonrası dikkat
çekici tohumları yeşil sarı renklidir ve 30-45 cm uzunluğundadır. Yıl
sonunda bu tohumlar kırmızı-kahverengine dönmektedir. Kabuğu gri ve
çizgilidir. Kıyı rüzgalarına, kuraklığa ve hava kirliliğine karşı dayanıklıdır.
Hem nemli hem de kuru alanlarda yetişebilir. Nötr ve asidik topraklarda ve
güneşli alanlarda gelişimi iyidir. Kentsel alanlarda kullanım için uygundur.
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Gleditsia Triacanthus ‘Skyline’
Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

6-10 m

Taç

Geniş oval-yuvarlak

Taç

Geniş piramit

Kabuk ve dallar

Gri kabuk, dallar kırmızı kahverengi –zeytin yeşili

Kabuk ve dallar

Kırmızı kahverengi, sonrasında zeytin kahverengi renginden

Yaprak

Pinnate-bipinnate (tüy yapraklı), koyu yeşil 20-25 cm

Yaprak

Pinnate-bipinnate (tüy yapraklı), sarı, 15-20 cm

Çiçekler

Koyu yeşil salkımlar, Haziran/Temmuz

Çiçekler

Sarı beyaz, küçük salkımlarda, Mayıs/Haziran

Meyveler

Nadiren

Meyveler

Nadiren

Uygulama

Cadde, bulvar ve park ağacı

Uygulama

Park ağacı

Toprak tipi

Az isteği olan

Toprak tipi

Az isteği olan

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Amfac Fidanlıkları, Columbus, OH, USA, 1957

Orijini

Amfac Fidanlıkları, Columbus, OH, USA, 1947

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

20 m yükseklik ve 6-8 m genişliğe erişebilmektedir. Açık ve
yumurta şeklinde taç yapısına sahiptir. ‘Skyline’tomurcuklarındaki
yapraklar diğer Gleditsia triacanthos türleri içerisinde daha geç
oluşmaktadır. Haziran ayında göze çarpmayan şekildeki çiçek
salkımları sarı yeşildir. Yapraklar tüylü yapıdadır. Meyve oluşumu
nadiren görülmektedir. Yaz boyunca parlak yeşil renk, sonbaharda
altın sarısına dönmektedir. Rüzgara, kuraklığa, hava kirliliğine,
asfalt zemine ve tuza karşı dayanımı iyidir. Hem nemli hem de kuru
alanlar ile nötr ve asidik topraklarda yetişebilir. Kentsel alanlarda
kullanıma uygundur.
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Gleditsia Triacanthos ‘Sunburst’

Filizlenen genç yapraklar parlak sarıdır ve yaz boyunca yeşil sarı
renge döner. Sonbahar rengi de sarıdır. Türler içerisinde diğerlerine
göre yavaş bir gelişim göstermektedir. Bitki gençken geniş bir
yayılım gösterirken yetişkin bitki daha çok dik olarak gelişir. Bu
farklı gelişim süreçleri sebebiyle, yaklaşık 7 m’lik genişliğe sahip
olan iyi bir park ağacıdır. Genç ince dallar altın sarısıdır, fakat
kahverengi yeşile dönerler. Birçok kök dalları içeren derin bir kök
yapısına sahiptir. Bu sebeple zorlu yüzeylere dayanıklıdır ve bu
yüzeylerde iyi bir gelişim gösterir.
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Hibiscus Syriacus

Ilex Crenata
Yükseklik

2-4 m

Yükseklik

2-3 m

Taç

Vazo şekilli, koyu, yoğun

Taç

Koyu, yoğun taç

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Kabuk ve dallar

Kahverengi

Yaprak

Yeşil

Yaprak

Her dem yeşil

Çiçekler

Eflatun-mor, çiçeklenme Ağustos ayında

Çiçekler

Beyaz, Mayıs ayında çiçeklenme

Meyveler

Gri, kahverengi

Meyveler

Siyah

Uygulama

Parklar, ağaç saksıları, eğlence parkları, mezarlıklar, büyük
bahçeler, küçük bahçe, avlu bahçeleri

Uygulama

Parklar, ağaç saksıları, eğlence parkları, mezarlıklar, çatı bahçeleri,
Sahil bölgesi, büyük bahçeler, küçük bahçe, avlu bahçeleri

Toprak tipi

Killi, kumlu, tınlı topraklar

Toprak tipi

Kumlu, tınlı, turbalı ve kireçli topraklar

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yüksekliği 2-4 m’ye erişebilir. Dalları dik bir gelişim göstermektedir.
Bitkide bu dallar zamanla hafif yatay bir hal almaktadır. Yaprak
kenarları bazen şekilli ve iç parçalıdır. Kış aylarında yapraklarını
dökmektedir. Beyaz, pembe, kırmızı ve mor renklerde çiçekleri
vardır. Ilıman bölgeleri sevmekte olup, kışa karşı dayanımı iyi
değildir. Sulamayı sevmektedir. Park ve bahçelerin bitkilendirme
çalışmalarında kullanılmaktadır.
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Yüksekliği 2-3 m, genişliği 1-2 m’dir. Vazo şeklinde ve yoğun bir
taç yapısına sahiptir. Küre, çanak, piramit ve bonsai şeklinde
budamalar yapılabilir. Herdem yeşildir ve yaprakları küçük, ovaldir.
İnce dalları kahverengidir. Çiçeklenme dönemi mayıs-haziran
aylarında olmaktadır. Rüzgara karşı dayanımı iyidir. Kireçli, kumlu
topraklarda yetişebilir. Kuraklığa karşı dayanıklıdır. Parklar ile
büyük ve küçük bahçelerde kullanılabilir.
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Koelreuteria Paniculata

Lagerstroemia Indica

Yükseklik

5-17 m

Yükseklik

4-8 m

Taç

Geniş, neredeyse yuvarlak, bir miktar düzensiz

Taç

Düzensiz vazo-şekilli

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, hafif çizgili

Kabuk ve dallar

Genç ince dallar açık kahverengi, kanatlı,
kabuklar açık kahverengi-gri

Yaprak

Donuk yeşil, 30-35 cm

Yaprak

Karşılıklı, oval-eliptik, 3-5 cm, yeşil

Çiçekler

Sarı, büyük uç bir tüy, Temmuz/Ağustos

Çiçekler

Meyveler

Bronz renkli, yaklaşık 4-5 cm

Beyaz, pembe veya mor (kırmızı), 3-4 cm, bileşik salkımda,
15-20 cm, Temmuz/Eylül

Meyveler

Kuru kapsül, koyu kahverengi

Uygulama

Park ve bahçeler

Uygulama

Park ve cadde ağacı, bahçeler

Toprak tipi

Çok az isteklidir ve kuru koşullara dayanıklıdır

Toprak tipi

Az istekli, kuraklığa dayanıklı

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Kuzey Çin, Kore

Orijini

Çin

Kış dayanım zonu

6b
12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

8a

Gövde Çerçevesi

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Çok gövdeli uzun çalı formundan orta büyüklüğe kadar değişen
yüksekliktedir. Kısmen düzensiz taç yapısı hemen hemen yuvarlak
bir hal alır. Büyük, çift yapraklar 7-15 yaprak bölümünden
oluşmaktadır. Bunlar yaklaşık olarak 7-10 cm genişliğindedir ve
yaprak loblarının kenarları dişlidir. Yapraklar ilkbaharda bronz
renklidir ve sonbaharda sarı turuncuya döner. Birçok küçük,
sarı yapraklar uç tüyüne sahiptir ve yaklaşık olarak 30 cm
uzunluğundadır. Bu tüyler açıktır ve gevşek bir yapıya sahiptir.
Çiçeklenme sonrası, kese benzeri yaklaşık olarak 4 cm ölçüsünde
meyveler görünür. Meyveler az miktarda siyah tohum içerir ve
yeşilden bronza değişen renklenme gösterir. Meyveler ağaç
üzerinde uzun süre kalmaktadır.
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Küçük, bazen çok saplı ağaç oldukça düzensiz vazo şekilli bir taç
yapısına sahiptir. Taç genellikle, yaklaşık olarak 8 m’den kısadır.
Yaşlı kabuklar ince pullar halinde dökülmektedir. Bu tür açık
kahverengiden koyu tarçın kahverengine kadar değişen renklere
sahiptir. Yapraklar gelişme ile birlikte sarı yeşil olur, yaz boyunca
koyu yeşile döner. Çiçekler uç bileşik bir salkımda gruplanmış
haldedir. Çiçekler, taç yapraklarının kıvrılıp bükülmesi ile dikkat
çeker. Çiçek renkleri çeşitler içerisinde beyaz, pembe ve morumsu
kırmızı renklerdedir. Pembe ve morumsu çiçeklenen ağaç, turuncu,
kırmızı veya morumsu sonbahar renklerine sahiptir. Muhafazalı
ve güneş gören yerleri tercih eder, toprak ihtiyacı ve isteği azdır.
Kuraklığa dayanıklıdır.
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Liquidambar Styraciflua

Liquidambar Styraciflua ‘Worplesdon’

Yükseklik

25-30 (40) m

Yükseklik

12-15 m

Taç

Piramit, sonradan geniş oval

Taç

Geniş piramit

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil, derin çizgili

Kabuk ve dallar

Kabuk koyu yeşil, derin çizgili, dallar büyük mantarımsı çatlaklar

Yaprak

Palmiye yaprağı şeklinde loblar, 5 lob, koyu yeşil,
8-16 cm uzunlukta

Yaprak

Palmiye yaprağı şekilli, 5 loblu, parlak koyu yeşil, 10-18 cm uzunluk

Çiçekler

Sarımtırak-yeşil, farkedilmeyen, Nisan/Mayıs

Çiçekler

Sarı-yeşil, farkedilmeyen, Nisan/Mayıs

Meyveler

Yuvarlak, uzun bir sapta dikenli meyve kapsülü, yaklaşık 3-3,5 cm

Meyveler

Yuvarlak, uzun bir sapta dikenli kapsül, 3-3,5 cm uzunluk

Uygulama

Bulvar, yol ve cadde ağacı, park ağacı

Uygulama

Caddeler, bulvarlar ve bahçeler

Toprak tipi

Verimli killi topraklar

Toprak tipi

Verimli, killi toprak

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Kuzey Amerika

Orijini

George Jackman, Worplesdon Fidanlık, Woking, İngiltere, 1968

Kış dayanım zonu

5b

Kış dayanım zonu

5b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Doğal habitatında 40 m yüksekliğe kadar ulaşabilirken, kültüre
alınmış ağaçlar nadiren 25-30 m yükseklikten daha uzun
olmaktadır. Taç gelişimi başlarda yukarı doğru dar piramit şekillidir
ve dik bir gövdeye sahiptir. Ağaç yaşlandıkça dallar genişçe bir
gelişim gösterir bu yüzden yumurta şekilli bir taç oluşumu gözlenir.
Gri gövde derin yivlidir. Genç ince dallar sarımsı yeşildir ve zamanla
kırmızımsı kahverengine döner. Yapraklar 5 lobludur (bazen 7) ve
yaprak kenarları dişlidir. Ayrıca 8-16 cm uzunlukta olup genişlikleri
10-20 cm’dir. Yoğun olan sonbahar renklenmeleri: kırmızı ile sarı,
turuncu ve koyu mordur. Nemli bir yerde dikilmiş ağacın yaprakları
koyu mor bir renk alır. Meyve kapsülleri, farkedilmeyen çiçeklenme
sonrasında ortaya çıkar ve kış döneminde ağaçta asılı haldedir.
Uzun dönem kuraklıklarına dayanıklı değildir.
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Dar bir taç yapısına ve dik bir gövde gelişimine sahiptir. Ağaç
geliştikçe geniş bir taç yayılımı gerçekleştiğinden, taç geniş piramit
yapısını alır. Yükseklik 12-15 m’dir. 5 loblu (nadiren 7) yapraklar
derinden çentikli bir yapıdadır ve bu durum türler arasında
diğerlerinden daha uzundur. Yaprak kenarları dişlidir. Sonbahar
renkleri, kayısı benzeri, turuncu ve kırmızımsı turuncudur.
Nemli alanlarda yetiştirilen ağaçlarda sonbahar renklenmesi
yoğundur. Ağaç üzerinde uzun süre asılı bulunan meyve kapsülleri
farkedilmeyen çiçeklenme sonrasında ortaya çıkmaktadır.
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Liriodendron Tulipifera

Magnolia Kobus

Yükseklik

20-25 (35) m

Yükseklik

8-12 m

Taç

Oval

Taç

Piramit, zamanla oval yayılım

Kabuk ve dallar

Açık gri kabuk, dallar kırmızımsı-kahverengi

Kabuk ve dallar

Pürüzsüz, gri kabuk, ince dallar kahverengi-kırmızı

Yaprak

4 loblu, yeşil, 8-15 cm uzunluk, 9-18 cm genişlik

Yaprak

Obovat, yeşil, 6-15 cm

Çiçekler

Lale şekilli, beyaz ile sarı ve turuncu, Haziran/Temmuz

Çiçekler

Beyaz, takriben 10 cm, Mart/Nisan

Meyveler

Konik meyveler 10 cm uzunluğa kadar erişebilir

Meyveler

Uzun, koyu kırmızı, yaklaşık 12 cm uzunlukta

Uygulama

Park ve geniş bulvarlar

Uygulama

Park ağacı, halk bahçeleri, bulvar ve cadde ağacı

Toprak tipi

Nemli ve zengin

Toprak tipi

Alkali hariç tüm toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Kuzey Amerika’nın doğu kısımları

Orijini

Japonya

Kış dayanım zonu

5b

Kış dayanım zonu

6a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Lale ağacında, solgun düz bir gövde ile beraber hızlı bir gelişim
gözlemlenir. Erken dönemlerde taç yapısı dar olmasına rağmen
zamanla konik bir gelişim gözlemlenir. Yaşlı olanlarında dallar
geniş oval bir taç formundadır. Gövde açık gri-gri renklerde
olmaktadır ve zamanla yüzeysel yivli hale gelir. İnce genç dallar
yeşilimsi gridir ve zamanla kırmızımsı kahverengi olmaktadır.
Yapraklar 4 loblu ve uç kısımları V şeklinde çentiklidir. Yaprakların
alt kısmı parlak yeşildir. Sonbaharda yapraklar sarıya döner. Lale
benzeri çiçekler yaprak gelişimi sonrası ortaya çıkar. Çiçekler
yaklaşık 4 cm uzunluğunda, 6 cm genişliğindedir ve yeşil bir dış
renklenme ile sarı-turuncu bir iç renklenme gösterir. Konik şekilli ve
çok sayıda kanadı olan meyveler birlikte spiral bir form oluşturur.
Kazık kök yapısının bağlanması için gevşek derin yapılı topraklara
ihtiyaç duyar.
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Orta büyüklükteki ağaç ilk zamanlarda kapalı olan zamanla
dik piramit form oluşturan taç yapısına sahiptir. Dallanma
başladığında taç yapısı genişleyen oval bir hal alır. Genişliği
yaklaşık 8 m’dir. Pürüzsüz formdaki dallar tüylü yapıda yaprak
tomurcukları içermektedir. Sivri uçlu ve obovat şekilli yapraklar
sonbaharda sarıya döner. Yapraklar ortaya çıkmadan önce, beyaz
çiçekler tamamen açılmaktadır. Bu çiçekler yaklaşık 10 cm’dir. Gece
donları çiçeklere zarar verebilir. Genç ağaçlar çok çiçek vermezler,
ancak ağaç zamanla daha fazla çiçeklenme göstermektedir.
Çiçeklenme sonrası koyu kırmızı çiçek tablası oluşur. Olgunlaşma
ile beraber pembe-kırmızı tohumlar ortaya çıkmaktadır. Kök yapısı
hem yüzeysel hem derin gelişim gösterir.
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Magnolia X Soulangeana ‘Lennei’
Yükseklik

6-8 m

Yükseklik

20-25 m

Taç

Geniş vazo şekilli, koyu, yoğun taç, havai gelişim

Taç

Geniş konik, koyu, yoğun taç yapısı

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Yaprak

Yeşil

Yaprak

Her dem yeşil

Çiçekler

Pembe, krem-beyaz, Nisan ayında çiçeklenme

Çiçekler

Krem-beyaz, Temmuz’da çiçeklenme, hoş kokulu çiçekler

Meyveler

Meyvesiz çeşit

Meyveler

Yeşil

Uygulama

Parklar, ağaç saksıları, eğlence parkları, mezarlıklar,
çatı bahçeleri, büyük ve küçük bahçeler

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, ağaç saksıları,
eğlence parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu ve asitli topraklar

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu ve asitli topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi değil

Kış dayanım zonu

6

Kış dayanım zonu

7b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yüksekliği 6-8 m, genişliği 4,5-7,5 m’dir. Yumurta şekilli, yoğun ve
geniş bir taç yapısına sahiptir. Yaprakları oval ve parlak yeşildir.
Sonbahar rengi yeşil kahverengidir. Çiçekleri fincan şeklinde,
kokuludur ve beyaz, pembe ve menekşe rengindedir. Çiçeklenme
nisan-mayıs aylarında olmaktadır. Meyvesi yoktur. Kabuklar
pürüzsüz ve grimsi kahverengidir. İnce dallarının rengi de grimsi
kahverengidir. Rüzgara karşı dayanıklıdır. Nemli toprakları ve
güneşi sever.
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Magnolia Grandiflora

Yükseliği 20-25 m, genişliği 8-12 m’dir. Geniş piramit formlu, yoğun
bir taç yapısı hakimdir. Yaprakları koyu yeşildir ve yaprakların
alt kısımları kahverengidir. Herdem yeşil olan parlak yaprakları
sert, oval, büyüktür ve alt kısımları tüylüdür. Haziran-temmuz
aylarında beyaz renkte çiçekleri oluşmaktadır. Çiçekleri lale şekilli,
tek, büyük ve kokuludur. Kabuk pürüzsüz ve gri kahverengidir. Aynı
zamanda ince dallar da gri kahverengidir. Rüzgara karşı dayanımı
iyidir. Nemli toprakları ve güneşli, yarı gölge ya da gölge alanları
sevmektedir. Bulvar, meydan, park ve büyük bahçelerde kullanılır.
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Magnolia Grandiflora ‘Galissoniere’
Yükseklik

10-15 (30) m

Yükseklik

4-6 (9) m

Taç

Konik- yaygın piramit

Taç

Yayılan vazo şekilli, daha sonra oval yayılım

Kabuk ve dallar

Gri kahverengi ve pürüzsüz, dallar sarı-yeşil-kahverengi

Kabuk ve dallar

Gri kabuk, ince dallar mor kahverengi ve basit yapıda

Yaprak

Herdem yeşil, oval-dikdörtgen, parlak yeşil, 12-20 cm

Yaprak

Obovat-dikdörgen, açık yeşil, 10-15 cm

Çiçekler

Krem beyaz, kokulu, 20-25 cm, Temmuz/Eylül

Çiçekler

Lale şekilli, beyaz ve/veya pembe, Nisan/Mayıs

Meyveler

Oval, yeşil ve kadifemsi tüylü, 8-12 cm

Meyveler

Kırmızı, yaygın değil, tohum mercan-kırmızı

Uygulama

Park ağacı

Uygulama

Park ağacı, bahçe

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri, alkali hariç

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri, alkali hariç

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Fransa, 1745

Orijini

Etienne Soulange-Bodin, Paris, Fransa, 1820

Kış dayanım zonu

7b

Kış dayanım zonu

6

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Herdem yeşil ağaç olan ağaç Akdeniz ülkelerinde 30 m yüksekliğe
kadar erişebilir. Genç ince dallar sarı yeşil renkten kahverengine
döner ve hafifçe tüylüdür. Mızrak şekilli yaprak tomurcukları,
benzer şekilde hafif tüylüdür. Mızrak ya da oval şekilli yapraklar
kalındır, deri yapısındadır ve dikkat çekici şekilde parlaktır. Alt
kısımları gri-paslı kahverengidir ve hafif tüylüdür. İlkbahar ve
sonbaharda dökülen yaprakların çürümesi zordur. Büyük ve çay
tabağı şeklindeki çiçekleri krem beyazdır ve stamenleri koyu
mordur. Bu çiçekler güçlüdür ve güzel kokuludur. Çok meyvesi
yoktur.
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Magnolia X Soulangeana

Bazen çok saplı olabilen büyük çalı formunda ve yavaş gelişim
gösteren bir hibrittir. İlk zamanlarda vazo benzeri yayılım
gösterirken ağaç yaşlandıkça oval taç gelişimi göstermektedir.
Zayıf dallanma göstermesi durumunda yetişkin dallar yüzey
üzerinde eğilir. Bitkinin yayılımı yüksekliği kadar olabilir. Magnolia
bitkilerinin içinde en yoğun çiçeklenme gösterendir. Çiçekleri
yapraklardan önce görünmektedir. Gece donları çiçeklerine zarar
verebilir. Kök yapısı hem yüzeysel hem derin gelişim gösterir. Kuru
topraklara karşı toleransı düşüktür.
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Malus Evereste

Malus Floribunda
Yükseklik

5-6 (8) m

Yükseklik

6m

Taç

Geniş piramit

Taç

Yuvarlak-şemsiye şekilli

Kabuk ve dallar

Tüysüz, koyu kahverengi

Kabuk ve dallar

Gri kahverengi, pürüzsüz, yetişkin bitkide gövde kalın plakalar
halinde soyulur

Yaprak

Oval, koyu yeşil, 6-8 cm

Yaprak

Oval, koyu yeşil, 4-8 cm

Çiçekler

Beyaz, tek, tomurcuk içinde koyu morumsu-kırmızı, Mayıs

Çiçekler

Açık pembe, çiçek tomurcukları koyu pembe, 4 cm, Nisan/Mayıs

Meyveler

Turuncu-kırmızı veya kırmızı, 2.5 cm’e kadar, uzun süre kalabilen

Meyveler

Sarı ve kırmızı renkte, yaklaşık 0.9 cm

Uygulama

Bahçeler, parklar ve halk bahçeleri

Uygulama

Parklar, bahçeler, endüstriyel alanlar

Toprak tipi

Besleyici, iyi drene edilmiş topraklar

Toprak tipi

Verimli, iyi drene edilmiş

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına duyarlı

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

INRA, Angers, Fransa, 1978

Orijini

Japonya

Kış dayanım zonu

5

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Piramit şekilli taç yapısındaki ağaç zamanla genişlemektedir.
Dallar genişçe yayılır, sonrasında hafifçe sarkmaktadır. İnce dallar
ve kabuk tüysüz ve koyu kahverengidir. Yapraklar az lobludur, koyu
yeşildir ve sonbaharda sarımsı turuncuya dönerek uzun bir süre
ağaç üzerinde kalır. Çiçekler yaklaşık olarak 6 cm büyüklüğündedir
ve 4 ve 8’li demetler halinde gelişir. Tomurcuktaki çiçekler koyu
morumsu-pembe renktedir, fakat açtıklarında parlak beyazdırlar.
‘Evereste’ türü kış boyunca ağaç üzerinde asılı kalan turuncukırmızı, kırmızı renklerdeki meyveler 2,5 cm ölçülerine kadar
erişebilir. Parklar ve bahçelerde kullanılabilirken, caddelerin
sadece kenarlarında da kullanılabilir. Ağaç gelişimi en iyi besleyici,
çok kuru olmayan topraklarda gerçekleşir. Kara leke ve mildiyö
hastalıklarına karşı dayanıklıdır.
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Güçlü bir ağaç olan süs elması yuvarlak yapıdan şemsiye biçimine
benzer şekillerde taç yapısında olabilir. Hafif sarkan dalları vardır.
Yüksekliği yaklaşık olarak 6 m’dir. Oval yaprakları koyu yeşildir,
4-8 cm büyüklüğündedir. Yapraklar bazen hafifçe lobludur. Parlak
pembe olan çiçekleri yoğundur ve beyaza döner. Bunlar yaklaşık
0.4 cm’dir. Çiçekler tomurcuk içinde olduğunda koyu pembedir.
Sarı meyveleri zamanla kızarır. Bunlar uzunca bir süre ağaç
üzerinde kalır ve yaklaşık olarak 0,9 cm’dir. Parklar ve bahçelerde
kullanılabilir. Nemli ve besleyici topraklara gereksinimi oldukça
fazladır. Kara leke hastalığına karşı hassas değildir.
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Malus Golden ‘Hornet’

Malus ‘Prairiefire’

Yükseklik

6m

Yükseklik

5-6 m

Taç

Düzensiz oval

Taç

Yuvarlak, yarı açık taç

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, pürüzsüz

Kabuk ve dallar

İnce dallar koyu, kırmızımsı kahverengi, kabuk koyu kahverengi

Yaprak

Oval, açık yeşil

Yaprak

Oval-eliptik, koyu yeşil

Çiçekler

Parlak mor, beyaza dönen, tomurcuklar koyu morumsu pembe,
yaklaşık 4.5-5 cm, Mayıs

Çiçekler

Morumsu pembe, çiçek tomurcukları kırmızı, Mayıs

Meyveler

Koyu sarı, yaklaşık 2.5 cm

Meyveler

Koyu morumsu kırmızı-morumsu kahverengi, 1-1.2 cm

Uygulama

Parklar, bahçeler, halk bahçeleri, endüstriyel alanlar

Uygulama

Parklar, meydanlar, eğlence parkları, mezarlıklar, endüstri alanı,
büyük bahçeler, küçük bahçe, avlu bahçeleri

Toprak tipi

Verimli, iyi drene edilmiş

Toprak tipi

Besince zengin, iyi drene edilmiş

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Orijini

J. Waterer & Sons, Bagshot, İngiltere, 1949

Orijini

Dan F. Dayton, University of IIIinois, Urbana, IL, USA, 1982

Kış dayanım zonu

5

Kış dayanım zonu

5

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Güçlü bir süs bitkisi olan elma ağacı oval bir taç yapısındadır ve
yüksekliği 6 m’dir. Yaprakları oval ve parlak yeşil renktedir. ‘Golden
Hornet’ fazla miktarda çiçek üretmektedir. Tomurcuk içindeki
çiçekler koyu morumsu-pembe olup açık pembe renge döner.
Çiçekler açtıkları zaman beyaz renge dönüşmektedir. Çiçekleri
tektir. Yazın sonunda meyveler oluşur ve uzun süre bitki üzerinde
kalır. Parklar ve bahçelerde kullanılabilir. Nemli ve besleyici
topraklara gereksinimi oldukça fazladır.
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Başlangıçta küçük bir ağaçken zamanla yuvarlak ve 5-6 m yükseklik
ve genişliğe ulaşır. Yaşlı ince dallar koyu kırmızımsı kahverengidir.
Filizlenen yapraklar morumsu kırmızıdır ve sezon sonunda koyu
yeşile döner. Morumsu pembe çiçekler kırmızı tomurcuklardan
çıkarlar. Bunların ölçüleri 3,5-4 cm’dir ve mayıs ayında açar. Bunu
takiben küçük, koyu morumsu kırmızı ve morumsu kahverengi
yaban elmaları oluşur.
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Malus ‘Rudolph’

Melia Azedarach
Yükseklik

5-6 m

Yükseklik

6-15 m

Taç

Yuvarlak

Taç

Yuvarlak-düz küresel bir üst yapıda

Kabuk ve dallar

Tüysüz, koyu kahverengi

Kabuk ve dallar

Koyu kahverengi-kırmızımsı kahverengi, yetişkin gövde yivli

Yaprak

Oval, bronz kırmızıdan koyu yeşile değişen renklerde, 6-8 cm

Yaprak

25-60 cm uzunluk, oval-eliptik, 2-5 cm genişlik, koyu yeşil

Çiçekler

Koyu morumsu kırmızı, tek, yaklaşık 5 cm, kahverengimsi mor
tomurcuklarda

Çiçekler

Açık mor, yaklaşık 2 cm, gevşek bileşik salkımlar yaklaşık
20-25 cm, Mayıs

Meyveler

Uzunca, turuncu-sarı, 1.5-2 cm

Meyveler

Yuvarlak dut, ince etli kabuk, yaklaşık 1.5 cm, açık sarı

Uygulama

Park, bulvar ağacı, küçük bahçeler

Uygulama

Parklar ve geniş bulvarlar

Toprak tipi

Besleyici, iyi drene edilmiş

Toprak tipi

Oldukça verimli ve iyi drene edilmiş topraklar, kuraklığa toleranslı

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Rüzgar dayanımı

İyi, soğuğa ve kuru rüzgarlara duyarlı

Orijini

F. L. Skinner, Dropmore, Manitoba, Kanada, 1954

Orijini

Kuzey Hindistan, Çin

Kış dayanım zonu

2

Kış dayanım zonu

7b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Küçük ağaç dik şekilde büyümeye başlamaktadır. Dallar dıştan gelişim
gösterir, zamanla biraz sarkar. Bu yüzden tacın formu yuvarlak olur.
İnce dallar ve kabuklar tüysüz ve koyu kahverengidir. Genç yapraklar
koyu kahverengimsi kırmızıdır. Yapraklar yaz aylarında hafif kırmızımsı
parlaklık içeren koyu yeşil bir renge döner. Çiçekler, hemen hemen 5 cm
ölçülerindedir ve 4’lü 8’li demetler ile beraber gelişir. Tomurcuk içindeki
çiçekler kahverengimsi mordur, ancak açıldığında koyu morumsu pembe
renge döner. Çiçekler tektir. Çiçeklenmeden sonra turuncu sarı renkli
meyveler oluşur. Parklar, bahçeler ve halk bahçelerinde kullanılabilir. Aynı
zamanda küçük meyveleri sebebiyle bulvar ağacı olarak da kullanılabilir.
Yüzeysel kökleri kuvvetli bir kök sistemine sahiptir. Kuru olmayan besleyici
topraklarda iyi gelişim gösterir. Kara leke hastalığına karşı orta hassasiyet
gösterir ve ekstrem kış şartlarına dayanıklıdır.
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Küresel taç yapısındadır. 6-15 m yüksekliğe erişebilir. Koyu kahverengi,
kırmızımsı kahverengi kabuklar, ağaç olgunlaştıkça yivli bir yapıya dönüşür.
Yaşlı ince dallar nispeten kalındır ve yeşil-kırmızımsıdır. Yapraklar 25-60
cm uzunlukta ve bunun yarısı genişliktedir. Genç ağaçlarda yapraklar 80
cm uzunluğa kadar erişebilir. Sonbaharda sarıya dönerler. Mayıs ayında
parlak menekşe renkli çiçekler bileşik salkımlarda açar. Bunu takiben
parlak sarı renkli meyveler oluşur. Bu meyveler ağaca ‘Tespih Ağacı’ ismini
verir. Drenejı iyi olması şartıyla birçok toprak tipinde yetişir. Kuraklığı
tolere eder, sıcağı ve güneşli alanları tercih eder. Rüzgara dayanımı vardır,
ancak soğuğa hassastır.
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Morus Alba

Morus Alba ‘Fruitless’
Yükseklik

8-10 (15) m

Yükseklik

8-10 (15) m

Taç

Geniş oval-yuvarlak

Taç

Geniş oval-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Açık yeşil, kabuk düzenli çizgili

Kabuk ve dallar

Gri yeşil- gri kahverengi, kabuk düzenli olarak çizgili

Yaprak

Geniş oval-kalp şekilli, parlak yeşil, 8-20 cm

Yaprak

Oval, bazen az parçalı, parlak yeşil, 10-19 cm

Çiçekler

Göze çarpmayan sarkan salkımlar, yeşil, Mayıs/Haziran

Çiçekler

Farkedilmeyen sarkan salkımlar, 5-6 cm, yeşil, Mayıs/Haziran

Meyveler

Krem beyaz, bazen kırmızımsı-koyu kırmızı renkte, 1-2.5 cm

Meyveler

Yok

Uygulama

Parklar

Uygulama

Park, bahçe ve meydanlar, refüjler

Toprak tipi

Hafif ve iyi drene edilmiş topraklar, tercihen kireçli

Toprak tipi

Hafif ve iyi drene edilmiş topraklar, tercihen kireçli

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Çin, Tayvan, Kore, Himalayalar

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Morus bombycis

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Taç yapısı açık ve karışık dallanma göstermektedir. Genişlik en
sonunda 5 m’den daha fazla olmaktadır. Düzensiz şekildeki
yapraklar derinden oyuklar içerir ve genişliği bazen 20 cm’i bulabilir.
Yapraklar parlak açık yeşildir ve serttir. Bir evcikli bitkidir ve erkek
dişi çiçekler ayırt edilebilir durumdadır. Küçük meyveler frambuaz
benzeridir, yenilebilir ve tatlıdır. Güneşli, sıcak ve korunaklı yerler
için uygundur. Soğuğa karşı duyarlıdır. Kireçli toprakları sever ve
zayıf topraklarda gelişir.
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Taç açık yapıda ve karışık dallanma göstermektedir. Genç ince
dallar gri-yeşil, yaşlı kabuk gri-kahverengidir. Kabuk düzenli düzenli
şekilde yivlidir. Yaprak düzenli oval ve bazen az miktarda sürgünün
hemen bitiminde parçalı yapıdadır. Morus alba doğal olarak bir
evciklidir ve ‘Fruitless’ erkek kültürdür. Bu yüzden, farkedilmeyen
çiçekler meyve formuna ulaşmaz. Güneşli, sıcak ve korunaklı yerler
için uygundur. Soğuğa karşı duyarlıdır. Kireçli toprakları sever ve
zayıf topraklarda gelişir.
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Morus Alba ‘Pendula’

Olea Europaea

Yükseklik

4-6 m

Yükseklik

5-10 m

Taç

Geniş, sarkık

Taç

Yuvarlak-yelpaze şekilli

Kabuk ve dallar

Açık gri, kabuk düzenli çizgili

Kabuk ve dallar

İnce dallar gelişme sürecinde gümüşi gri, daha sonra koyu kahverengi, kabukla gümüşi gri, çizgili

Yaprak

Oval-kalp şekilli, parlak yeşil, 8-14 cm

Yaprak

Çiçekler

Belli olmayan sarkan salkımlar, yeşil, Mayıs/Haziran

Karşılıklı, her dem yeşil, uzunca-dar obovat, gri yeşil, alt kısmı
gümüşi gri, 2-8 cm

Çiçekler

Salkım, sarı-beyaz, Haziran/Ağustos

Meyveler

Çoğunlukla beyaz, bazen kırmızımsı, 1-2.5 cm uzunlukta

Uygulama

Tek başına, park ve bahçelerde

Meyveler

Eliptik-hemen hemen yuvarlak sert çekirdekli meyve,
zeytin yeşili-siyah, 1-3 cm

Toprak tipi

Hafif ve iyi drene edilmiş topraklar, tercihen kireçli

Uygulama

Bahçe avlusu, tek başına

Rüzgar dayanımı

Orta

Toprak tipi

Besince zengin, çok iyi şekilde drene edilmiş toprak

Orijini

İtalya, 1890

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Kış dayanım zonu

5

Orijini

Akdeniz sahasından Suudi Arabistan’a kadar olan bölgede

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

8b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Küçük ağaç formunda olan bitkide, aşağı doğru dik bir dallanma
oluşur. Zamanla dallanma geniş şekilde meydana gelir.
Sonunda genişlik maksimum 4 m olur. Bitkinin son yükseklğiği
aşı yüksekliğine bağlı olarak değişir. M. alba aşı olarak kullanılır.
Düzensiz şekilli yapraklar çoğu zaman derinden oyuk şekildedir ve
yaklaşık olarak 14 cm uzunluğa kadar gelişebilir. Yapraklar parlak
açık yeşil ve serttir. Tek evcikli ağaçta farkedilmeyen erkek ve dişi
çiçekler oluşur. Küçük meyveler frambuaza benzer, yenilebilir ve
tatlıdır. Güneşli, sıcak ve korunaklı yerler için uygundur. Soğuğa
karşı duyarlıdır. Kireçli toprakları sever ve zayıf topraklarda gelişir.
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Biraz karışık, yoğun bir dallanma gösteren ve sonunda yuvarlak, yelpaze
şekilli bir taç yapısına sahiptir. Maksimum yüksekliği 5-6 m olur. Genç
sürgünler gümüşi renkte olup zamanla koyu kahverengi olur. Yaşlı bitkinin
kabukları gümüşi ve yivlidir. Herdem yeşil karşılıklı yaprakların üst kısmı
koyu yeşil, alt kısmı gümüşi gridir. Yazın küçük, kokulu, yeşil sarı çiçekleri
mevcuttur. Rüzgar dayanımı çok iyidir. Besince zengin, iyi drene edilmiş
topraklara ihtiyaç duyar. Kökü etrafında durgun sulara karşı tolerans
göstermez. Kuru ve sıcak bölgeleri sever.
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Parrotia Persica

Parrotia Persica ‘Vanessa’
Yükseklik

7-10 (12) m

Yükseklik

7-10 (12) m

Taç

Düz küre yapılı bir üst kısım

Taç

Oval yapıda

Kabuk ve dallar

Morumsu kahverengi noktalı açık gri renkte, dallar yeşilimsi
kahverengi

Kabuk ve dallar

Kahverengi lekeli açık gri, dallar yeşilimsi kahverengi

Yaprak

Ters oval-oval, yeşil, morumsu kırmızı kenar, 7-10 cm

Yaprak

Ters oval-oval, yeşil, 7-10 cm

Çiçekler

Küçük başlı çiçekler, kırmızı, Şubat/Mart

Çiçekler

Küçük başlı çiçekler, kırmızı, Şubat/Mart

Meyveler

Sivri uçlu kapsül, yaklaşık 1 cm

Meyveler

Sivri kapsüllü, yaklaşık 1 cm

Uygulama

Tek başına, park ve bahçe

Uygulama

Bulvar ağacı, park ve bahçelerde tek başına

Toprak tipi

Geçirgenliği iyi topraklar

Toprak tipi

Geçirgenliği iyi topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Kuzey İran ve Güney Rusya

Orijini

Van Der Bom, Oudenbosch, Hollanda, 1975

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Orta büyüklükteki ağaç yayılmasıyla, düzensiz dallanma modeli
genellikle toprak seviyesinde olur. Gövde morumsu kahverengi
noktalar içeren parlak gri renktedir ve pul halinde soyulur.
Bu görsellik özellikle yetişkin ağaçlarda olur. Genç ince dallar
farkedilir şekilde kovucuklara sahiptir. Parlak yapraklar koyudur.
Yapraklar ortaya çıktıkça kenarları eğimli bir hal alır ve düzensiz
dalgalı bir yapıdadır. Görsel değeri sonbaharda kırmızı, sarı ve mor
renklenmesi ile oluşur. Çiçekleri yaklaşık 2 cm büyüklüğündedir,
parlak ve kırmızı anterleri ile dikkat çeker. Çiçeklenmeden sonra
1 cm ve sivri uçlu kahverengi meyveleri görünür. Ağaç, yüzeyi
tamamen kapatan iyi bir kök sistemine sahiptir.
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Düzgün gövdesi ve oval taç yapısı ile belirgin bir kültürdür.
‘Vanessa’ iyi bir bulvar, cadde ve yeşil sınır kullanımı için uygundur.
Gövde morumsu kahverengi noktalar içeren parlak gri renktedir
ve pul halinde soyulur. Bu görsellik özellikle yetişkin ağaçlarda olur.
Genç ince dallar farkedilir kovucuklara sahiptir. Parlak yapraklar
koyudur. Yapraklar ortaya çıktıkça kenarları eğimli bir hal alır
ve düzensiz dalgalı bir yapıdadır. Görsel değeri sonbaharda
kırmızı, sarı ve mor renklenmesi ile oluşur. Çiçekleri yaklaşık 2
cm büyüklüğündedir, parlak ve kırmızı anterleri ile dikkat çeker.
Çiçeklenmeden sonra 1 cm ve sivri uçlu kahverengi meyveleri
görünür. Ağaç, yüzeyi tamamen kapatan iyi bir kök sistemine
sahiptir.
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Photinia Fraseri ‘Red Robin’
Yükseklik

3-5 m

Yükseklik

20-30 (35) m

Taç

Yuvarlak, sonradan düz küresel yapıda

Taç

Yuvarlak

Kabuk ve dallar

Yeşilimsi gri-gri kahverengi

Kabuk ve dallar

Gri-yeşil ve sarı-yeşil, kabuklar pullu

Yaprak

Yeşil, obovat, genç yapraklar kırmızımsı-kahverengi,
zamanla yeşil, 8-15 cm

Yaprak

Palmiye yaprağı şekilli loblu yapraklar, yeşil, 12-25 cm

Çiçekler

Beyaz, geniş şemsiye şekilli, Mayıs/Haziran

Çiçekler

Küresek çiçek başı, sarı-yeşil, Mayıs

Meyveler

Yuvarlak, Yaklaşık 0,5 cm, kırmızı, sonradan siyaha dönen renk

Meyveler

Küresel, uzun ve sivri, kahverengi, genellikle ikili

Uygulama

Çoklu grup olarak ya da tek başına kullanım, küçük bahçeler

Uygulama

Cadde, bulvar ve park ağacı

Toprak tipi

Kireçli toprakları sever, toprak isteği çok azdır

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri; çok kireçliler hariç

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Orijini

Duncan & Davies, Yeni Zelanda, 1979 öncesi

Orijini

Oxford, İngiltere, yaklaşık 1670

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

6a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Platanus X acerifolia

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yükseklik ve genişliği 3-5 m civarındadır. Taç yapısı yoğundur ve
yuvarlaktır. Yaprak rengi kırmızı yeşildir. Tomurcukları kırmızıdır.
Herdem yeşil oval, dar yapraklar parlaktır ve pürüzsüzdür. Çiçekleri
beyaz renktedir ve mayıs-haziran aylarında ortaya çıkmaktadır.
Meyve dut yapısındadır ve rengi siyahtır. Kabuk pürüzsüzdür ve
yeşil-gri renklidir. İnce dallar da yeşil-gri renklidir. Parklarda ve
büyük-küçük bahçelerde kullanılmaktadır.
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Platanus Hispanica

Uzun düz bir gövde ile beraber hızlı gelişen bir ağaçtır. Kabuklarının belirgin
şekilde pul pul dökülmesi karakteristiktir. Geniş palmiye şekilli yapraklar
3-5 keskin biçimde dişlidir ve alt kısmı hafif tüylüdür. Sonbaharda yapraklar
kahverengimsi sarı renge döner. Dökülen yapraklar ağaç etrafında
kalmakta ve kolayca çürümemektedir. Küresel şekilli çiçekler uzun bir sap
üzerinde çift (1-3) halde asılıdır. Daha sonra burada sivri uçlu meyveler
oluşur. Bu meyveler kış boyunca ağaçta asılı kalır. Ağaç zorlu yüzeylere
gayet iyi dayanım gösterir ve asfalt kaplı alanlarda yüzeyi yukarı yönde
bir itme gerçekleştirir. Budama için çok uygundur. Genç dallar kırılmaya
yatkındır ve bu yüzden deniz rüzgarlarına karşı dayanımı yoktur.
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Platanus Occidentalis

Platanus Orientalis

Yükseklik

20-25 (40) m

Yükseklik

30-35 m

Taç

Yuvarlak

Taç

Yuvarlak

Kabuk ve dallar

Açık gri, ince tabakalar halinde dökülme, zamanla gri-kahverengi
bir hal alan

Kabuk ve dallar

Gri, ince tabakalar halinde pullanma

Yaprak

Palmiye yaprağı şekilli loblu yaprak, yeşil, 10-22 cm

Yaprak

Palmiye yaprağı şekilli loblu yapraklar, parlak yeşil, 10-20 cm

Çiçekler

Küresel çiçek başı, sarı-yeşil, Mayıs

Çiçekler

Küresel çiçek başı, sarı-yeşil, Mayıs

Meyveler

Küresel, uzun ve sivri, kahverengi, genellikle tek

Meyveler

Küresel, uzun ve sivri, kahverengi, genellikle ikili

Uygulama

Park ağacı

Uygulama

Cadde, bulvar ve park ağacı

Toprak tipi

Zengin, tercihen nemli topraklar

Toprak tipi

Kireçli topraklar haricinde tüm toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Orijini

USA

Orijini

Güneydoğu Avrupa, Ön Asya

Kış dayanım zonu

5b

Kış dayanım zonu

6b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

P. X acerifolia ile çok sayıda benzerlik gösteren ve hızlı gelişime
sahip bu ağaç gençken donlara karşı çok hassastır. Kabukları
küçük parlak gri parçalar halinde pul pul dökülür. Olgun gövde gri
kahverengine döner. Geniş yaprakları genellikle 3 (bazen 5) dişli
loba sahiptir. Sonbaharda yapraklar kahverengimsi sarı renge
döner. Dökülen yapraklar ağaç etrafında kalmakta ve kolayca
çürümemektedir. Küresel şekilli çiçekler tektir ve sivri uçlu meyveler
uzunca bir sapta asılıdır. Meyveler kış sonuna kadar uzun süre ağaç
üzerinde kalır. Ağaç zorlu yüzeylere gayet iyi dayanım gösterir ve
asfalt kaplı alanlarda yüzeyi yukarı yönde bir itme gerçekleştirir.
Fidan döneminde ağaç için kazık kullanmak çok önemlidir. Pul
pul dökülen kabukları ile karakteristik bir ağaçtır. Özellikle kurak
yıllarda çok fazlaca kabuk dökümü oluşmaktadır.
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Ağaç büyüdükçe dalları daha fazla sarkmaktadır. Bu yüzden
yuvarlak bir taç yapısına sahiptir. İç kabuğu sarıdır ve yeşil
kabuklar (bazen gri) küçük parçalar halinde pul pul dökülmektedir.
Bu durum ağaca benekli bir görünüm vermektedir. P. X acerifolia
ile en belirgin farkı pürüzlü bir gövdeye sahip olması ve yaprak
şeklidir. Palmiye şekilli yapraklar derin şekilde dişlidir ve genellikle
5-7 keskin kenarlı lobludur. Küresel şekilli çiçekler dışa çıkık tüylerle
kaplıdır. Meyveler başlangıçta yeşildir, fakat kahverengiye döner
ve 2,5 cm çapa sahiptir. Meyveler 3’lü ve 6’lı gruplar halinde kış
boyunca ağaç üzerinde asılı kalır.
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Prunus ‘Accolade’

Prunus Cerasifera ‘Nigra’
Yükseklik

6-8 m

Yükseklik

6-8 m

Taç

Geniş vazo şekilli

Taç

Oval-yuvarlak

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, pürüzsüz

Kabuk ve dallar

Gövde koyu kahverengi-mor kahverengi, ince dallar koyu kırmızı

Yaprak

Oval-oval mızrak şekilli, yeşil, 6-12 cm

Yaprak

Oval-yumurta şeklinde, kırmızımsı kahverengi, yaklaşık 6-8 cm

Çiçekler

Açık pembe, yarım ikili, pembe tomurcuk, yaklaşık 4 cm, Nisan

Çiçekler

Pembe, tek yaklaşık 2.5 cm, Mart/Nisan

Meyveler

Yuvarlak, koyu kırmızı, küçük, neredeyse hiç olmayan

Meyveler

Nadiren, koyu kırmızı, 2-3 cm

Uygulama

Parklar, bahçeler, halk bahçeleri

Uygulama

Parklar, bulvarlar, caddeler ve küçük bahçeler

Toprak tipi

İyi drene olmuş fakat nemli topraklar

Toprak tipi

Verimli ve nemli topraklar

Rüzgar dayanımı

Uygun

Rüzgar dayanımı

Uygun

Orijini

Knap Hill Fidanlığı Ltd., Woking, İngiltere, 1952

Orijini

Kuzey Amerika, 1916

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sarkık ince dalları ve geniş, huni şekilli taç yapısı ile 6-8 m
yüksekliğindedir. Yeşil, ovoid ve uzun yapraklar uca doğru sivrileşir
ve 6-12 cm uzunluğundadır. Yaprak kenarları dişlidir, sonbahar rengi
sarı, turuncu ve kırmızıdır. ‘Accolade’ erken çiçeklenen kültürdür
ve bunlar salkım halinde asılı durmaktadır. Nisan ayında pembe
çiçekler yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Park ağacı olarak tek
başına ve geniş yeşil alanlarda kullanılır. Nem tutan topraklar ile
güneşli alanları tercih eder. Rüzgara karşı orta derecede dayanımı
gösterir fakat deniz rüzgarlarına hassastır.
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Oval, yuvarlak ve yoğun bir taç yapısı ile göze çarpan bir ağaçtır.
Çoğu zaman biraz eğimlidir. Yaklaşık olarak 6-8 m yüksekliğe
kadar erişebilir. Parlak kabuğu koyu kahverengi ve morumsu
kahverengidir. Genç ince dallar koyu kırmızıdır. Yapraklar oval,
ovoid şekillerde ve yaklaşık 8 cm’dir. Yapraklar koyu kırmızımsı
kahverengi ve bu renk sonbaharın sonuna kadar kalmaktadır.
Çok sayıda büyük ve pembe, tek çiçekler üretir. Bu çiçekler
yaklaşık olarak 2,5 cm çapındadır ve mart, nisan aylarında ortaya
çıkarlar. Çiçekler yapraklardan hemen önce ya da aynı zamanda
çıkar. Çiçekler nadiren 2-3 cm büyüklüğünde koyu kırmızı meyve
oluşturur. Park ve bahçeler için uygundur. Açık alanlarda cadde
ve bulvar ağacı olarak kullanılır. Verimli ve nemli toprağa ihtiyacı
vardır.
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Prunus Serrulata ‘Kanzan’

Prunus Lusitanica

Yükseklik

8-10 m

Yükseklik

5-15 (20) m

Taç

Geniş vazo şekilli, zamanla sarkık, yarı açık taç yapısı

Taç

Yuvarlak

Kabuk ve dallar

Pürüzsüz kahverengi gövde, ince dallar kırmızımsı kahverengi

Kabuk ve dallar

İnce dallar mor-mor yeşil, kabuk siyah-kahverengi, pürüzsüz

Yaprak

Eliptik, gelişme döneminde bronz yeşili zamanla koyu yeşil hale
gelir, 7-12 cm

Yaprak

Her dem yeşil, oval-uzun oval, parlak koyu yeşil, 6-12 cm

Çiçekler

Yoğun demet yapısı, pembe, ikili, Nisan sonu/Mayıs başında açan,

Çiçekler

Krem beyaz, 1-1.5 cm, çiçek salkımı, 15-25 cm, Haziran

Meyveler

Nadiren

Meyveler

Koyu kırmızı-siyahımsı mor, oval

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, ağaç saksıları, eğlence
parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler

Uygulama

Park ve bahçeler

Toprak tipi

Nemli olmayan topraklar

Toprak tipi

Verimli ve nemli toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

Uygun

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Çin

Orijini

İspanya, Portekiz

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

7b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Japon kiraz ağacı olarak oldukça iyi bilinen bir ağaçtır. Geniş vazo
şekilli taç yapısına sahiptir. Yaşlandıkça dallarda hafif sarkmalar
meydana gelir. Yüksekliği 8-10 m, genişliği 5-8 m’dir. Pürüzsüz
kabuk kahverengimsi yeşil, ince dallar kırmızımsı kahverengidir.
Yazın yapraklar koyu yeşile döner ve yaprak altları hafif mavimsi
yeşil olur. Sonbahar renkleri sarı turuncudur. Eliptik yapraklar uzun
koni şekilli bir uca ve bazen dişli kenarlara sahiptir. Çiçekler ikili,
pembe renklidir ve nisan ayı sonundan mayıs ayının başına kadar
bol miktarda açar. 3,5-4 cm çaplı bu çiçekler yoğun demetlerde 2’li
5’li gruplar halindedir. ‘Kanzan’ nadiren meyve üretir. Park, halk
bahçeleri, bulvar ve cadde bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
Nemli toprak ve alanlara dayanımı yoktur.
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Yoğun dallanma ile beraber yuvarlak bir taç yapısına sahiptir.
Doğal alanında yüksekliği yaklaşık olarak 20 m’ye kadar erişebilir,
fakat kültüre alınmış ise bundan daha kısa olur. Genç ince dallar
belirgin şekilde mor renklidir. Koyu yeşil ve parlak yaprakları ile bu
renklenme iyi bir kontrast oluşturur. Yapraklar sert bir yapıdadır.
Haziran ayında dik yapıdaki demetlerde krem renkli hoş kokulu
çiçekler ortaya çıkar. Çiçeklenme sonrasında oval meyveler oluşur.
Bunlar yeşil ya da kırmızı renkten koyu kırmızı ve siyahımsı mor
renge döner. Sert yapıdaki yaprakları ve formu ile deniz rüzgarları
dahil rüzgar dayanımı iyidir. Park ve bahçelerde tek ya da gruplar
halinde uygulamaya elverişlidir. Soğuktan ve kuru rüzgarlardan
korunması gerekmektedir.
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Prunus ‘Okame’

Prunus Padus
Yükseklik

3-5 (6) m

Yükseklik

8-12 (15) m

Taç

Oval, koyu, yoğun taç yapısı

Taç

Geniş oval

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Kabuk ve dallar

İnce dallar gri-kahverengi, kabuk gri-kahverengi, pürüzsüz

Yaprak

Yeşil, bronz

Yaprak

Oval-obovat, koyu yeşil, 6-12 cm

Çiçekler

Kırmızımsı pembe, Mart ayında çiçeklenme

Çiçekler

Beyaz, 6-7 cm uzunlukta çiçek salkımı, hoş kokulu, Nisan

Meyveler

Meyvesiz çeşit

Meyveler

Yuvarlak, siyah, 0.7-0.9 cm

Uygulama

Parklar, eğlence parkları, mezarlıklar, büyük ve küçük bahçeler,
avlu bahçeleri

Uygulama

Peyzaj alanları

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu ve kireçli topraklar

Toprak tipi

İyi drene edilmiş, ancak nemli olan toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Kış dayanım zonu

6a

Orijini

Akdeniz sahası hariç Avrupa, Kuzey Asya

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

3

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Dar oval bir taç yapısına sahiptir. Yüksekliği 3-5 (6) m’dir. Küçük
dar yaprakları kenarlarından keskin şekilde dişlidir ve 7-8 cm’e
kadar büyür. Yapraklar bronz renktedir sonradan yeşil renge
döner. Sonbaharda turuncu ile kırmızı renk tonları oluşur. Mart
ayının sonu ile nisan ayı ortasına kadar karmen-pembe renkli bir
çok çiçek üretir. Çiçekler yaklaşık olarak 2-2,5 cm çapında ikili, üçlü
halde ya da tektir. Güneşli alanlar için uygundur.
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Yoğun ve geniş ovoid yapısında bir taca sahiptir. Yüksekliği
8-12 (15) m’ye kadar erişebilir. Dallar soluk gri renklidir ve
kırıldığı zaman acı badem kokar. Oval, ovoid şekilli koyu yeşil
yaprakların kenarları düzensiz dişli yapıdadır. Yapraklar 6-12 cm
büyüklüğündedir. Çiçekler nisan ayında, sarkık demetler halinde
oluşmaktadır ve kokuludur. Meyveler 7-9 mm çapındadır.
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Prunus Serrulata ‘Amanogawa’
Yükseklik

6m

Yükseklik

6-8 m

Taç

Sütun yapıda

Taç

Vazo şekilli, yarı açık taç yapısı

Kabuk ve dallar

İnce dallar kırmızımsı kahverengi, kabuk kahverengi, pürüzsüz

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Yaprak

Uzun-oval, açık yeşil, 7-12 cm

Yaprak

Yeşil

Çiçekler

Parlak pembe, 3.5-4.5 cm, Nisan/Mayıs başı

Çiçekler

Açık pembe, Ekim ayında çiçeklenme

Meyveler

Nadiren

Meyveler

Siyah, nadiren görülen

Uygulama

Caddeler, bulvarlar, park ve bahçeler, tek başına

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, mezarlıklar ve
büyük ve küçük bahçeler

Toprak tipi

Nemli olmayan herhangi bir toprak tipi

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu ve kireçli topraklar

Rüzgar dayanımı

Uygun

Rüzgar dayanımı

Uygun

Orijini

Japonya, 1830

Kış dayanım zonu

5b

Kış dayanım zonu

6a

Gövde Çerçevesi

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Yüksekliği 4-6 m, genişliği 1,5 m civarındadır. Sütunumsu şekildeki
taç yapısı yarı açıktır. Yaprakları oval, koyu yeşildir ve dişli yapıdadır.
Sonbaharda yapraklar sarı-turuncu ve kırmızı renklerdedir. Meyvesi
nadiren oluşur ve siyahtır. Kabuk rengi solgun kahverengidir. İnce
dalları kırmızı-kahverengidir. Kök yapısı yüzeyseldir ve az dallanma
göstermektedir. Rüzgara karşı dayanımı orta derecededir. Kuru
ve nemli topraklarda gelişebilir. Parklar ve bahçelerde, küçük ve
büyük bahçelerde, bahçe avluları ve mezarlıklarda kullanılabilir.
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Prunus Subhirtella ‘Autumnalis’

Yüksekliği 6-8 m, genişliği 3-5 m’dir. Geniş vazo şekilli ve açık bir
taç yapısına sahiptir. Oval yaprakları yeşil renktedir ve dişlidir.
Sonbaharda yaprak rengi sarı-turuncudur. Çiçekler salkım
halindedir ve soluk pembedir. Çiçeklenme dönemi nisan ve ekim
aylarını kapsamaktadır. Küçük meyveleri nadiren görülür ve
siyahtır. Kabuk gri-kahverengidir ve hafifçe çizgilidir. İnce dallar
da gri-kahverengidir. Rüzgara dayanımı iyidir. Nemli toprakları
ve güneşli-yarı gölge alanları sevmektedir. Caddelerin, bulvar ve
parkların, ayrıca büyük bahçelerin bitkilendirme çalışmalarında
kullanılır.
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Prunus ‘Umineko’

Pyrus Calleryana ‘Chanticleer’
Yükseklik

6-8 m

Yükseklik

8-12 m

Taç

Sütunumsu yapı

Taç

Dar konik-oval yapıda

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi, pürüzsüz

Kabuk ve dallar

Yaşlı kabuk kaba ve pullu yapıda

Yaprak

Oval, koyu yeşil, 5-6 cm

Yaprak

Oval-geniş oval, parlak yeşil, 4-10 cm

Çiçekler

Açık beyaz renkte, yaklaşık 2.5 cm, ikili üçlü olarak, Nisan

Çiçekler

Beyaz, şemsiye şekilli, Nisan/Mayıs

Meyveler

Yok

Meyveler

Yuvarlak, yaklaşık 1 cm

Uygulama

Parklar, caddeler ve küçük bahçeler

Uygulama

Dar cadde, park ve caddeler

Toprak tipi

Çok nemli olmayan tüm toprak tipleri

Toprak tipi

Az istekli

Rüzgar dayanımı

Uygun

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Collingwood Ingram, İngiltere, 1928

Orijini

E. H. Scanlon & Assoc., Olmstead Falls, OH, USA, 1956

Kış dayanım zonu

6

Kış dayanım zonu

5b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Pyrus calleryana ‘Stone Hill’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sütunlu bir taç ile yükselen küçük bir süs kirazıdır. Yükseklik
6 - 8 m, ancak P. serrulata “Amanogawa” dan daha geniştir.
Gri - kahverengi pürüzsüz bir kabuğu vardır. Koyu yeşil
oval yaprakların keskin dişli bir kenarı vardır. Yaklaşık 7 cm
büyüklüğündedir ve oldukça turuncu ila kırmızımsı-mor sonbahar
rengine sahiptir. Nisan ayında bolca çiçek açar, ikişer ve üçer birlikte
büyüyen beyaz tek çiçekler üretir. Çiçek çapı yaklaşık 2,5 cm.dir.
Çiçekler açık yeşil yapraklarla aynı anda ortaya çıkar. “Umineko”
P. incisa ve P serrulata var speciosa arasındaki bir çaprazlamadan
oluştu. Bu çaprazlama aynı zamanda P. Snow Goose üretti. Bol
çiçekleri ve dikkat çekici tacı nedeniyle ‘Umineko’ çok kullanışlı bir
ağaçtır.
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Orta yükseklikte olan, dar ve konik, ovoid bir taç yapısına sahip
bir bitkidir. Yüksekliği yaklaşık olarak 12 m. Yaşlı kabuklar sert,
pürüzlü, grimsi kahverengi ve küçük plakalar halinde kalkar. Parlak
yeşil yaprakları sonbaharın sonuna kadar ağaç üzerinde kalır
ve daha sonra sarı ve kırmızı tonlarına döner. Çiçeklenme bol
miktarda olur ve beyaz renklidir. Beyaz çiçekler şemsiye biçimli ve
6’lı 12’li şekildedir. Çiçek çapı yaklaşık 2 cm’dir. Meyveler çiçeklenme
sonrası nadiren görülmektedir. ‘Chanticleer’ derin bi kök sistemine
sahiptir ve yüzeye düzgün şekilde bağlanır. Tek ağaç olarak ve uzun
dar bulvar ve caddelerde kullanım için uygundur. Nötr ve hafif
kireçli toprakları tercih eder. Aynı zamanda zayıf topraklarda da
yetişir. Hava kirliliğine karşı dayanımı iyidir.
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Quercus Cerris

Quercus Ilex
Yükseklik

20-30 (35) m

Yükseklik

20-25 m

Taç

Geniş küresel, zamanla yuvarlak bir hal alır

Taç

Geniş oval

Kabuk ve dallar

Neredeyse siyah, sert, genç ince dallar grimsi-kahverengi,
grimsi-yeşildir

Kabuk ve dallar

Genç ince dallar zeytin yeşili renkte

Yaprak

Uzun-oval, derin çentikli loblu, 6-12 cm, yeşil

Yaprak

Obovat, derin loblu, koyu yeşil, 10-20 cm

Çiçekler

Altın renginde, 5-6 cm uzunlukta, Mayıs

Çiçekler

Altın renkli, 7-10 cm uzunlukta, Mayıs

Meyveler

Meşe palamudu 2.5-3 cm uzunlukta, tek ya da dörtlü grup halinde

Meyveler

Oval meşe palamudu, iki ve beşli gruplar halinde

Uygulama

Park ve bulvarlar

Uygulama

Parklar, bulvarlar ve caddeler

Toprak tipi

Kireçli toprakları tercih eder

Toprak tipi

Besleyici, killi toprakları tercih eder

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Güney ve Orta Avrupa, Ön Asya

Orijini

NAKB seleksiyonu, Ede, Hollanda, 1979

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

6a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Geniş, küresel ve zamanla yuvarlak taç yapısı alan güçlü bir
ağaçtır. Genelde yoğun taç dallanmasıyla beraber yükselen bir
gövdeye sahiptir. Gövde uzun kabuk plakaları ile beraber kabaca
yivlidir. Genç ince dallar grimsidir. Tomurcukları ince tüylüdür ve
yosun benzeri yaprakçıklar içermektedir. Koyu yeşil sert yapraklar
değişik şekillerdedir ve genellikle uzun, yuvarlaktır. Yaprakların üst
tarafı serttir, alt tarafı tüysüzdür. Bu yapraklar 4-9 çift yüzeysel
veya derin loblara sahiptir. Sonbahar rengi sarımsı kahverengidir.
Yapraklar kış sonuna kadar ağaçta kalır. Meşe palamutlarının yarısı
kapçıklar ile kapalı durumdadır. Kereste üretimi için önemlidir. Don
sebebiyle oluşan çatlamalara karşı duyarlıdır.
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Düzenli ve dik bir gelişim gösterir. Yavaş gelişir ve az dallanma
gösterir. Bu dallar gövde ile 45° açı yapar. Kısa gövde grimsi
kahverengidir. Genç ince dallar tüylü ve zeytin yeşilidir. Kabuklar
plakalar halinde pul pul soyulur. Obovat şekilli yapraklar derinden
ve düzenli lobludur. Yapraklar 10-20 cm uzunlukta, parlak koyu
yeşilken, alt kısmı açık renktedir. Ağaç güçlü şekilde geliştiğinde,
bazen yapraklar 10-20 cm’den daha uzun olur. Genişlikleri 7-12
cm’dir. Meşe palamutlarının üçte biri ya da yarısı meşe palamudu
kapçığı tarafından kapalıdır. Bu kapçıklar ve yapraklar bu türün
karakteristik özellikleridir.
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Quercus Palustris

Quercus Palustris ‘Green Pillar’
Yükseklik

20-25 (40) m

Yükseklik

12-18 m

Taç

Geniş küresel yapıda, zamanla yuvarlak bir hal alır

Taç

Sütunumsu

Kabuk ve dallar

Gri, pürüzsüz-yüzeysel çizgili, ince dallar yeşilimsi renktedir

Kabuk ve dallar

İnce dallar zeytin yeşili, kabuk gri, pürüzsüz-yüzeysel çizgiler

Yaprak

Obovat-oval, loblu, yeşil, 7-15 cm

Yaprak

Oval-geniş eliptik, kabaca loplu, parlak koyu yeşil, 7-15 cm

Çiçekler

Altın renkli, Mayıs

Çiçekler

Altın renkli, Mayıs

Meyveler

Düz küresel meşe palamudu, yaklaşık olarak 1 cm

Meyveler

Yassı baş ve küresel yapı, yaklaşık 1 cm

Uygulama

Parklar, bulvarlar ve caddeler

Uygulama

Dar bulvarlar, meydanlar, yerleşim bölgeleri

Toprak tipi

Besleyici olan tüm toprak tipleri

Toprak tipi

Verimli toprakları tercih eder

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Kuzey Amerika’nın kuzey doğusu

Orijini

William Flemer III, Princeton Fidanlığı, Allentown, NJ, USA, 1994

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Q. palustris ‘Green Pillar’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Hızlı büyüyen bir ağaçtır. Düz bir gövde ve büyük, yatay dallanma
oluşturur. Zamanla dallanma yavaşlar ve biraz eğilme meydana
gelir. Bu türe özgüdür. Yaşlanmış gövde yüzeysel yivlidir. Çok kısa
ince dallar hem gövdeyi hem de yan dalları sarmaktadır. Yapraklar
şekil olarak az miktarda değişkenlik göstermektedir. 7-15 cm
uzunlukta olan yapraklar oval, ovoid şekilli olabilir. Bazen eşit
genişlikte olurlar. Kaba loblu olan yapraklar 2-4 çifttir ve loblar
keskin dişlidir. Pürüzsüz yapraklar parlakyeşildir ve sonbaharda
koyu kırmızı bir renk alır. Ölmüş yapraklar bazen uzun süre ağaçta
asılı kalır. Küçük meşe palamutları maksimum üçte bir oranında
kapçık ile kaplıdır.

112

Sütun benzeri taç yapısı sıkı bir yapı oluşturur. Zamanla taç yapısı
dar bir şekle bürünür. Düzgün bir taç yapısı ile 12-18 m’ye kadar
boylanabilir ve 3,5-4,5 m genişlikten daha fazla olamaz. Dallanma
gövdeye 20°-25° olmaktadır. Dallanma yoğundur ve genç ince
dallar zeytin yeşil rengindedir. Yaşlanmış dallar ve kabuklar gridir.
Kabuk pürüzsüz veya hafif yivli olabilir. Kaba loblu yapraklar
parlak koyu yeşildir ve sonbaharda kırmızımsı kahverengine döner.
Sütun benzeri gelişimi ile dar caddelerde, yerleşim yerlerinde ve
meydanlarda kullanım için oldukça uygundur. Asidik topraklarda
gelişimi çok iyidir ve nemli, ıslak alanlarda yetişmesinde sorun
çıkmaz. Hava kirliliğini tolere edebilir.
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Quercus Robur

Quercus Robur ‘Fastigiata’
Yükseklik

25-30 (40) m

Yükseklik

15-20 m

Taç

Yuvarlak

Taç

Sütunumsu-dar küresel

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil, derin çizgili, ince dallar kırmızımsı-kahverengi

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil, derin çizgili, ince dallar kırmızımsı-kahverengi

Yaprak

Obovat, loblu, yeşil, 5-14 cm

Yaprak

Obovat, loblu, yeşil, 5-14 cm

Çiçekler

Yeşilimsi sarı, 2-4 cm uzunlukta, Mayıs

Çiçekler

Yeşilimsi-sarı, 2-4 cm uzunlukta, Mayıs

Meyveler

Yumurta şekilli-oval meşe palamudu, 1.5-2.5 cm, ikili veya altılı
gruplar halinde

Meyveler

Yumurta şekilli-oval meşe palamudu, ikili ve altılı gruplar halinde

Uygulama

Ormanlık alanlar, bulvar ve park ağacı

Uygulama

Bulvar ve cadde ağacı

Toprak tipi

Besleyici ve nemli

Toprak tipi

Besleyici ve nemli

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Avrupa, İspanya’nın güneyi ve İskandinavya’nın kuzeyi hariç

Orijini

Babenhausen, Almanya, 1874

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Q. robur ‘Pyramidalis’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Çok sayıda dallanma ile, geniş yuvarlak, az ya da çok düzensiz bir
taç yapısına sahiptir. Kabukları koyu gri ve derinden yivlidir. Genç
ince dallar kırmızımsı kahverengidir. Değişken yaprakları obovat,
uzun, 5-14 cm uzunluğunda ve 4-8 cm genişliğinde olup, 3 ya da
5 çift kaba lobludur. İlkbaharda yapraklar kahverengimsi kırmızı
olarak gelişir. Ovoid, oval meşe palamutları 2 veya 6’lı gruplar
halinde gelişir. Palamutların maksimum üçte biri kapçık ile kaplı
haldedir. Q. robur daha çok ormanlık alanlarda kullanılmaktadır.
Yüzyıllardır önemli bir kereste üretimi sağlamaktadır.
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Sık ve sütunumsu şekillerde dallanma gösterir. Yüksekliği 15-20 m,
genişliği 3-4 m’ye erişir. Az derecede sarkan bir taç yapısı oluşur.
Obovat ve uzun oval gibi değişik yaprak şekilleri oluşturur. Türler
arasında az miktarda daha büyük yapraklara sahiptir. ‘Fastigiata’
zorlu yüzeylere dayanıklıdır. Dar caddeler ve bulvarlarda
kullanılması için uygundur.
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Quercus Robur ‘Fastigiate Koster’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

20-25 (30) m

Taç

Sütunumsu-dar piramit şeklinde

Taç

Geniş oval, zamanla yuvarlak bir hal alır

Kabuk ve dallar

Koyu gri, derin çizgili, ince dallar kırmızımsı-kahverengi

Kabuk ve dallar

Gri, uzun süre düz ve parlak kalır, ince dallar kırmızımsı-kahverengi

Yaprak

Obovat, loblu, yeşil, 5-14 cm

Yaprak

Oval, tüylü yapraklar dipten loblu halde, yeşil, 12-22 cm

Çiçekler

Yeşilimsi-sarı, 2-4 cm uzunlukta

Çiçekler

Altın sarısı renkte, 5-8 cm uzunlukta, Mayıs

Meyveler

Yumurta şekilli-oval meşe palamudu, 1.5-2.5 cm, ikili ve altılı
gruplar halinde

Meyveler

Geniş yumurta şekilli meşe palamudu, 2-2.5 cm

Uygulama

Dar bulvarlar ve caddeler

Uygulama

Park ağacı, bulvarlar ve caddeler, peyzaj alanları

Toprak tipi

Besleyici ve nemli

Toprak tipi

Az isteklidir, tüm toprak tiplerine uygun

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

NAKB seleksiyonu, Boskoop, Hollanda, 1970’lerin sonu

Orijini

Kuzey Amerika’nın doğusu ve merkezi

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Sinonimi

Q. borealis var. maxima

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kapalı sütunumsu şekilde olan ve daha sonra dar piramit şeklini
alan bir taca sahiptir. Yüksekliği yaklaşık olarak 10-15 m, genişliği
3-6 m. Gövde genellikle az dallanır, kabuk koyu gri ve derinden
yivlidir. Genç ince dallar kırmızımsı kahverengidir. Obovat ve
uzun oval gibi değişik yaprak şekilleri oluşturur. Türler arasında
az miktarda daha büyük yapraklara sahiptir. Yapraklar 3-6 çift
kaba lobludur ve ilkbaharda kahverengimsi kırmızı renkte gelişir.
Ovoid meşe palamutları ikili-altılı gruplar halindedir ve maksimum
üçte birini kapçık kapatmaktadır. ‘Fastigiate Koster’ bilinen en iyi
sütun formunda meşe ağacıdır. ‘Fastigiate Koster’ zorlu yüzeylere
çok iyi dayanıklılık gösterir. Bu da onu dar bulvar ve caddelerde
kullanım için ideal bir ağaç yapmaktadır.
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Quercus Rubra

Meşe ağacı ormanlık alanlarda sıklıkla kullanılır. Taç yapısı, yatay
bir gelişim ile beraber düzensizdir. Gri kabuklar uzun süre pürüzsüz
kalır fakat daha sonra kalınlaşan bu kabuklarda plakalar oluşur.
Genç ince dallar parlak kırmızımsı kahverengidir. Yapraklar oval,
obovat şekiller alır. Yaprak kenarları düzensiz ve keskin loblara
sahiptir. Yapraklar 12-22 cm uzunluktadır, genç ince dallar 20-25
cm’e ve 10-15 cm genişliğe kadar olabilir. Sıcaklığa ve güneşe bağlı
olarak sonbahar renklenmesi turuncu kırmızıdan kızıl renklere
kadar değişken olabilir. Dökülen yaprakların çürümesi çok yavaştır.
Düz silindirik palamutlar dörtte bir oranında kapçık ile kaplıdır.
Kereste üretiminde kullanılan başlıca ağaçtır.
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Rhus Typhina

Robinia Pseudoacacia
Yükseklik

6-8 m, hızlı gelişim

Yükseklik

20-25 m

Taç

Geniş vazo şekilli, yarı açık taç, değişken bir gelişim

Taç

Oval-yuvarlak, açık

Kabuk ve dallar

Gri, kırmızımsı-kahverengi

Kabuk ve dallar

Grimsi kahverengi, kaba yivli, ince dallar küçük dikenler ile
zeytin yeşili- kahverengi

Yaprak

Yeşil, tüylü yaprak

Yaprak

Tüy yapraklı, 20-30 cm, 9-19 bölümlü yaprak, 1.5-4.5 cm, yeşil

Çiçekler

Sarı yeşil, Temmuz ayında çiçeklenme

Çiçekler

Salkımlar 15 cm’e kadar erişebilir, kremsi beyaz, aromatik, Haziran

Meyveler

Kırmızı

Meyveler

Yassı, meşin kabuk, kırmızımsı kahverengi, 5-10 cm uzunluk

Uygulama

Parklar, eğlence parkları, mezarlıklar, endüstri alanı, büyük
bahçeler, küçük bahçe, avlu bahçeleri

Uygulama

Park ağacı

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu, besleyici-zayıf, asitli topraklar

Toprak tipi

İyi drene edildiği sürece az istekli

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayınımı

Orta

Kış dayanım zonu

4

Orijini

USA

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

6-8 m yükseklik ve 6-9 m genişliğe sahiptir. Geniş vazo şekilli
yarı açık taç yapısı hakimdir. Oval, yeşil yaprakları tüylüdür
ve dişlidir. Yapraklar sonbaharda kırmızı-turuncu renklenme
gösterir. Bileşik salkım çiçeklerin açılma dönemi haziran-temmuz
aylarındadır. Çiçek rengi sarı-yeşildir. Kırmızı meyveleri büyüktür
ve koni şeklindedir. Pürüzsüz kabukları ve tüylü ince dalları grikahverengidir. Rüzgara ve kurak koşullara dayanımı iyidir. Nemli
ve kuru topraklarda yaşayabilir. Güneşli alanları sever. Parklarda
ve büyük bahçelerde kullanılmaktadır.
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Hızlı gelişen ağaç, düzensiz oval, yuvarlak olabilen değişik şekillerde
taç yapısı oluşturur. Yükseklik 20-25 m, genişlik yaklaşık 12-18 m.
Grimsi kahverengi kabuk kaba ve derinden yivlidir. Genç ince dallar
zeytin yeşili-kahverengidir. Dallarda yaklaşık 3 cm uzunluğunda
keskin dikenler vardır. Yapraklar 9-19 eliptik, koyu mavimsi yeşil
yaprak bölümü içerir. Bu bölümler 1,5-4,5 cm büyüklüğündedir.
Yapraklar sonbahar boyunca varlığını korur. Sonbahar rengi sarıdır.
Haziran ayında ortaya çıkan aromatik çiçekler, krem beyaz, bazen
hafif pembe renklerde ve kompakt, salkımlar halindedir. Bunu
takiben düz kırmızımsı kahverengi, kalın kabuklu meyveler oluşur.
Bunlar kış boyunca ağaçtadır. Yüzeysel kök sistemine sahiptir. Işık
alan yerlerde gelişimi iyidir. Kireçli toprakları sever.
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Robinia Pseudoacacia ‘Frisia’
Yükseklik

12-15 m

Yükseklik

5-6 m

Taç

Oval-yuvarlak, yarı açık taç

Taç

Yuvarlak

Kabuk ve dallar

Grimsi kahverengi, kaba yivli, ince dallar kırmızı dikenlere sahip

Kabuk ve dallar

İnce dallar zeytin yeşili-kahverengi, dikensiz, kabuk
gri-kahverengi, derin yivli

Yaprak

Tüy yapraklı, 20-30 cm, 9-19 bölümlü yaprak, 1.5-4.5 cm,
altın sarısı

Yaprak

15-25 cm, 9-19 bölümlü yaprak, 1-4 cm, yeşil

Çiçekler

Salkımlar 15 cm’e kadar erişebilir, kremsi beyaz, Haziran

Çiçekler

Yok

Meyveler

Kapsüllü, kırmızımsı kahverengi, 5-10 cm uzunluk, nadiren gelişim

Meyveler

Yok

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, eğlence
parkları, mezarlıklar, endüstri alanı, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Park, bulvarlar, caddeler, meydanlar, bahçeler

Toprak tipi

Çok az istekli, tercihen iyi drene edilen topraklar

Toprak tipi

İyi drene edildiği sürece az istekli

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

W. Jansen, Zwollerkarspel, Hollanda, 1935

Orijini

Avusturya, 1813

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Düzgün, dar ve dik bir yapıda, özellikle gençken kuvvetli bir gelişim
gösterir. Zamanla dallanmalar dışarı doğru çıkmaktadır. Bu
yüzden taç yapısı oval, yuvarlak şekillerde olur. Yükseklik 15-15 m,
genişlik yaklaşık 5-8 m. Grimsi kahverengi kabuk kaba ve derinden
yivlidir. Genç ince dallar, parlak kahverengi ve dikkat çekici kırmızı
renklerde olan, daha sonra kahverengine dönen dikenlere sahiptir.
Yapraklar 9-19 eliptik, koyu mavimsi yeşil yaprak bölümü içerir.
Bu bölümler 2-4,5 cm büyüklüğündedir. Yapraklar turuncu-sarı
renklere sahiptir. Yazın yaprak rengi yeşilimsi sarı ve sonbaharda
ise koyu altın sarısı olur. ‘Frisia’ yaprakları sonbaharın sonuna
kadar varlığını sürdürür. Meyveler ve çiçekler nadiren ağaç üzerinde
görünürler. Işık alan yerlerde ve kireçli toprakta iyi gelişir. Yüzeysel
bir kök sistemine sahiptir. Rüzgara karşı hassastır. Yetiştiriciliğinin
korunaklı alanlarda yapılması gerekir.
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Robinia Pseudoacacia ‘Umbraculifera’

5-6 m yükseklik ve genişliğe ulaşabilen küresel bir taç yapısına
sahiptir. Yıllık budama ile kompakt bir yapı elde edilir. Eğer
kesilmezse ağaç gelişimi şemsiye biçiminde taç oluşur. Zamanla
yükseklik 8 m’ye kadar erişebilir. ‘Umbraculifera’ kalem aşısı ile
1.80-2.50 m aralığında yüksekliğe sahip olur. Dallar herhangi
bir diken yapısına sahip değildir. Yeşil yaprakları, tür içerisinde
diğerlerinden daha küçüktür. Yapraklar geç çıkar ve sonbaharda
uzun süre ağaç üzerinde kalır. Çiçek üretmez ve ışıklı alanlar ile
kireçli toprakta iyi gelişim gösterir.
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Robinia Pseudoacacia ‘Bessoniana’
Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

12-15 m

Taç

Geniş oval-geniş yumurta biçimli

Taç

Geniş sarkan-salkım söğüt

Kabuk ve dallar

İnce dallar zeytin yeşili-kahverengi, hemen hemen dikensiz,
kabuk gri-kahverengi, derin yivli

Kabuk ve dallar

Gövde grimsi siyah, yivli, ince dallar yeşil

Yaprak

20-30 cm, 9-19 bölümlü yaprak, 1.5-4.5 cm. yeşil

Yaprak

Mızrak-doğrusal şekilli, parlak yeşil, 7-14 cm

Çiçekler

Nadiren çiçeklenme, çiçek salkımı 10 cm’e kadar erişir, kremsi
beyaz, kokulu, Haziran

Çiçekler

Dişi ve erkek salkım şeklinde, sarı, yaklaşık 5 cm uzunlukta,
Nisan/Mayıs

Meyveler

Nadiren meydana gelen, yassı meşin kabuk, kırmızımsı
kahverengi, 5-10 cm

Meyveler

Salkımlar

Uygulama

Parklar, bulvarlar ve caddeler

Uygulama

Peyzaj, park ağacı, tek başına

Toprak tipi

İyi drene edildiği sürece az istekli

Toprak tipi

Nemli-ıslak, tercihen kireçli

Rüzgar dayanımı

Orta-iyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Baumschule Laurentius, Leipzigi Almanya, 1859

Orijini

Doğu Asya

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5b

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Düzgün gövde ve geniş, oval taç yapısına sahiptir. Zamanla geniş
ovoid taç yapısı oluşur. Diğer türlerden, önemli derecede kapalı
bir yapıya sahiptir. Yükseklik 15-20 m. Grimsi kahverengi kabuklar
yivlidir ve ince dallarda dikenler yoktur. Yapraklar dğier türlere
benzer yapıdadır. ‘Bessoniana’ çiçeklenmesi nadiren gerçekleşir ve
diğer türlerden daha yoğun, kompakt salkımlarda oluşur. Yüzeysel
bir kök sistemine sahiptir ve bazen rüzgara karşı hassas olur, ancak
türler arasında dalların kırılması konusunda daha az hassasiyete
sahiptir. Düzensiz taç yapısı şekli ile ‘Bessoniana’ iyi bir cadde ve
bulvar ağacıdır.
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Salix Babylonica

Salkım söğüt; oval şekilli bir taç yapısında olup, ağaç büyüdükçe
dalları daha da sarkık bir hal almaktadır. Gövde yaşlandıkça
grimsi siyaha döner ve derinden yivlidir. Genç, sarkan ince dallar
yeşil ve düzdür. Bunlar başlarda tozlu yapıdadır. İki yıllık ince dallar
kahverengimsi yeşile döner. Parlak yeşil yapraklar mızrak şekilli ve
doğrusaldır. Yaprakların alt kısmı grimsi yeşildir. Genç yapraklar
gümüşi renkte tüylüdür ve bunlar yaşlandıkça soyulur. Yapraklar
7-14 cm uzunlukta ve 1,2 cm genişliktedir. Yaprak kenarları dişlidir.
Ağaç çiçeklenmesi yapraklar açtığı zaman, sarı renkte yaklaşık
5 cm uzunlukta meydana gelmektedir. Fidanlar özellikle dona karşı
hassastır. Aynı şekilde yapraklar açtığı zaman, gece donlarından
zarar görebilir.
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Sophora Japonica

Sophora Japonica ‘Pendula’
Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

5-10 m

Taç

Yelpaze şekilli-yuvarlak

Taç

Geniş sarkık yapı

Kabuk ve dallar

Grimsi kahverengi, yivli, ince dallar yeşil, kovucuklu

Kabuk ve dallar

Grimsi kahverengi, yivli, ince dallar yeşil, kovucuklu

Yaprak

Bileşik, 7-17 bölümlü yaprak, koyu yeşil, yaklaşık 25 cm

Yaprak

Bileşik, 7-17 bölümlü yaprak, koyu yeşil, yaklaşık 25 cm

Çiçekler

Krem beyaz sorguç, Temmuz/Eylül (Ekim ayı)

Çiçekler

Nadiren görünen

Meyveler

Gri kabuk, girintili çıkıntılı, yaklaşık 8 cm uzunlukta

Meyveler

Gri kabuk, girintili çıkıntılı, yaklaşık 8 cm uzunlukta,
nadiren görünen

Uygulama

Park ve bulvar ağacı, endüstriyel alanlar

Uygulama

Tek başına parklarda, küçük bahçelerde

Toprak tipi

Nemli topraklar haricinde tümü

Toprak tipi

Nemli topraklar haricinde tümü

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Çin, Kore

Orijini

İngiltere, 1827

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

6a

Sinonimi

Styphnolobium japonicum

Sinonimi

Styphnolobium japonicum ‘Pendula’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

15-20 m yüksekliğe sahiptir. Yaprakları koyu yeşildir, bileşik
yapıdadır ve yumurta şekillidir. Yaz ayları boyunca açan çiçekleri
beyaz renktedir. Meyveleri kahverengi siyahtır. Güneşli alanları
sevmektedir. Toprak konusunda seçici değildir. Su isteği azdır. Gölge
sağlama, görsel perdeleme ve rüzgarı kırma amaçlarıyla; yollarda,
caddelerde, parklarda ve sahil bantlarında kullanılmaktadır.
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Yüksekliği 5-10 m’dir. Küçük ağaç formundadır. 15-25 cm
uzunluğunda olan bileşik yaprakları koyu yeşil renktedir. Gövdede
çatlaklar mevcuttur ve gövde rengi gridir. Çiçekleri kokuludur, salkım
şeklindedir ve rengi beyaz-sarıdır. Meyveleri ilkbaharda oluşur,
sert kabukludur ve kahverengi-yeşildir. Yarı gölge ve gölge alanları
sever. Toprak konusunda seçici değildir. Parklarda, meydanlarda,
yollarda ve caddelerdeki bitkilendirme çalışmalarında, sınırlama
ve trafiği yönlendirme gibi amaçlar için kullanılmaktadır.
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Sophora Japonica ‘Regent’

Tilia Americana ‘Nova’

Yükseklik

10-12 m

Yükseklik

20-25 m

Taç

Geniş oval

Taç

Geniş oval

Kabuk ve dallar

Grimsi kahverengi, yivli, dallar yeşil ve kovucuklu

Kabuk ve dallar

Grimsi-kahverengi, yüzeysel yivli, ince dallar zeytin yeşili

Yaprak

Bileşik, 7-17 bölümlü yaprak, koyu yeşil, yaklaşık 25 cm

Yaprak

Geniş oval, eğimli bir yaprak tabanı, koyu yeşil, 10-20 cm

Çiçekler

Krem beyaz sorguç içinde, Temmuz/Eylül

Çiçekler

Sarkık şemsiye biçiminde çiçekler, 6-15 çiçek, soluk sarı,
Temmuz sonu

Meyveler

Gri kabuk, yaklaşık 8 cm uzunluk

Meyveler

Yuvarlak-eliptik, grimsi, yaklaşık 0.9 cm

Uygulama

Cadde ve bulvar ağacı

Uygulama

Park ve bulvar ağacı

Toprak tipi

Nemli toprak haricinde tümü

Toprak tipi

Çok kurak olmayan topraklar

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Princeton Fidanlıkları, Kingston, NJ, USA, 1964

Orijini

Hollanda, 1955 öncesi

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

5b

Sinonimi

Styphnolobium japonicum ‘Regent’

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

10-12 m yüksekliğe ve 4-5 m genişliğe erişebilen ters formlu bitkidir.
Yaprakları koyu yeşildir ve dökülmeden önce parlak sarı renge
bürünür. Yaprakları oval sivri uçludur. Çiçekleri sarımsı beyazdır
ve salkım halindedir. İlk başlarda dona karşı hassastır. Derin bir
kök yapısına sahiptir. Bu sayede kuraklık ve sıcaklığa dayanımı
iyidir. Dreneajı iyi alanları tercih etmektedir. Hava kirliliğinden
etkilenmediği için sanayi alanlarında kullanılabilir. Ayrıca park ve
bahçelerde, yol kenarlarında yapılan bitkilendirme çalışmalarında
tercih edilir.
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Yüksekliği maksimum 25 m, genişliği yaklaşık olarak 20 m’dir. Genç
ağaç pürüzsüz, gri kabuk ve yüzeysel, düzenli çizgilere sahiptir.
Genç ince dallar pürüzsüz ve zeytin yeşili renktedir. Yapraklar
önemli ölçüde büyüktür ve uç kısımları sert şekilde sivri yapıdadır.
Yaprak kenarları dişlidir ve üst kısmı koyu yeşil iken alt kısmı
açık renktedir. Temmuz ayında soluk sarı renkli çiçekleri açmaya
başlar. Bunlar 1,2 cm çapındadır. Çiçek taç yaprakları yaklaşık
11 cm uzunluğundadır. ‘Nova’, tür içerisinde daha dar ve düzenli
bir taç yapısına sahiptir. Bu sebeple, bulvar ve geniş caddelerde
kullanım için uygundur. Yaprak bitlerine karşı hassastır ve bu bitler
tatlı özsu salgılayarak bitkide siyah küf yapısı oluşturur.
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Tilia Cordata

Tilia Cordata ‘Greenspire’
Yükseklik

20-25 (30) m, hızlı gelişim

Yükseklik

12-20 m

Taç

Geniş oval-yuvarlak, yarı açık taç

Taç

Piramit şekilli, zamanla oval-yumurta şekilli, yarı açık taç

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil-kahverengi, genç ince dallar zamanla kırmızımsı
kahverengi olur

Kabuk ve dallar

Koyu kahverengi, yivli, genç ince dallar yeşil, zamanla kırmızımsı
kahverengi

Yaprak

Yuvarlak, temelde yaprak kalp şekilli, yeşil, 4-9 cm

Yaprak

Yuvarlak, temelde yaprak kalp şekilli, koyu yeşil, 7-12 cm

Çiçekler

Dik şemsiye şekilli çiçekler, sarı-krem renkli, sivri,
Haziran/Temmuz, kokulu çiçekler

Çiçekler

Şemsiye şekilli çiçek, beşli ve dokuzlu olarak, sarı-krem renklerde,
sivri, Haziran/Temmuz, kokulu çiçekler

Meyveler

Yuvarlak-oval, 0.5-0.8 cm,

Meyveler

Oval-yuvarlak, 0.5-0.8 cm

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, eğlence
parkları, mezarlıklar, sahil bölgesi, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar,
eğlence parkları, mezarlıklar, sahil bölgesi, büyük bahçeler

Toprak tipi

Herhangi toprak tipi, kurak koşullara dayanıklı

Toprak tipi

Herhangi toprak tipi, kurak koşullara dayanıklı

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Orijini

Avrupa

Orijini

Princeton Fidanlıkları, New Jersey, USA, 1961

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Doğal alanında, gençken oldukça yavaş gelişim gösterir fakat
bununla birlikte en sonunda 25-30 m yüksekliğe erişebilir. Kültüre
alınınca daha küçük kalır. Gövde koyu kahverengi ve yivlidir. Genç
ince dallar yeşil, kırmızımsı kahverengidir. T. cordata yaprakları, T.
platyphyllos’tan iki hafta daha geç ortaya çıkmaktadır. Yaprakları
küçüktür ve alt kısmı mavimsi yeşildir. Yaprakların tabanı kalp
şekilli ve bazen eğridir. Yaprak uç kısmı sivri ve keskindir. Keskin
kokulu çiçekleri yazın erken dönemlerinde ortaya çıkar. Çiçekleri
şemsiye biçimli kısa ve 5’li ve 10’lu durumdadır. Parlak yeşil taç
yaprakları, çiçekten bir miktar daha kısadır ve 6-7 cm’dir. Küçük,
yuvarlak meyveler yaz sonunda oluşur, keçe benzeri yapıdadır ve
gridir. Yaprak bitlerine karşı hassas değildir.
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Yüksekliği 20 m’ye, genişliği 10 m’ye kadar erişebilir. Gövde
koyu kahverengi ve yivlidir. Genç ince dallar yeşil, kırmızımsı
kahverengidir. ‘Greenspire’ yaprakları bazen tür içerisinde daha
büyüktür. Yaprakların tabanı kalp şekilli ve birden eğrileşir.
Yaprakların alt kısmı mavimsi yeşildir. Keskin kokulu çiçekleri,
kısa şemsiye şeklinde yazın erken döneminde oluşur. Parlak yeşil
taç yapraklar, bu çiçek durumundan kısmen daha kısadır. Gri
meyveleri yaz sonunda oluşur ve keçe yapısındadır. T. cordata
kültürleri yaprak bitlerine karşı dayanıksızdır. Türler içerisinde
yüzeye diğerlerinden daha iyi bağlanmaktadır.
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Tilia Europaea ‘Euchlora’

Tilia Europa ‘Pallida’

Yükseklik

15-20 m

Yükseklik

20-30 (35) m, hızlı gelişim

Taç

Oval-geniş yumurta şekilli, yarı açık taç

Taç

Geniş piramit, yarı açık taç

Kabuk ve dallar

Gri, yüzeysel yivli, ince dallar sarımsı yeşil

Kabuk ve dallar

Yaprak

Gri yivli, ince dallar yapraksız, sarımsı kahverengi, zamanla
farkedilir kahverengimsi kırmızı renklenme

Eğimli, kalp şeklinde, parlak koyu yeşil, 4-10 cm

Yaprak

Eğimli, kalp şekilli, açık yeşil, alt yüzey sarımsı yeşil, 5-12 cm

Çiçekler

Şemsiye şekilli, 5-10 cm, soluk sarı, üçlü ve dokuzlu yapıda,
Haziran/Temmuz, kokulu çiçekler

Çiçekler

Meyveler

Şemsiye şekilli, 7-10 cm, çiçekler üçlü veya on birli yapıda beraber,
sarımsı beyaz, Haziran/Temmuz, kokulu çiçekler

Oval, sivri bir uç, gri, yaklaşık 0.9 cm

Meyveler

Yuvarlak-oval, 0.6 cm, grimsi kahverengi,

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar,
eğlence parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Toprak tipi

Kurak topraklar için uygun

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar,
eğlence parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler, ağaç çiti

Rüzgar dayanımı

Rüzgara karşı çok duyarlı değil

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri

Orijini

Booth’s Flotbeck Baumschulen, Hamburg, Almanya,
yaklaşık olarak 1860

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

Orijini

Avrupa’nın kuzey batısı

4

Sinonimi

Tilia X euchlora

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Oval bir taç yapısı ile dik bir gövde ve sarkan dal yapısına sahiptir.
Gençken yapılacak iyi bir budama ile ağaca yön verilir. Kabuklar
uzunca bir süre zayıf, ince kalır. Daha sonra derinden yivli bir gelişim
gözlemlenir. Yapraklar kalp şekilli bir taban ve kısa, gittikçe incelen
bir uca sahiptir. Yaprakların alt yüzeyi açık yeşil renktedir. Güzel
kokulu çiçekleri sarkık şemsiye benzeri yapıdadır ve özellikle bol
miktarda nektar içerir. ‘Euchlora’ balarıları için en iyi ağaçlardan bir
tanesidir. Çiçek taç yaprakları yaklaşık olarak 6,5 cm uzunluktadır.
Bol miktarda çiçeğe sahiptir. ‘Euchlora’ bulvar ve geniş caddeler
için oldukça popüler bir ağaçtır. Yaprak biti saldırısına karşı hassas
olmaması büyük avantajdır.
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Yüksekliği 20-30 m, genişliği 15-20 m’dir. Yumurta şekilli, geniş, yarı
açık bir taç yapısına sahiptir. Yaprakları kalp şekilli ve dişli olup ve
kışın dökülür. Sonbaharda yaprak rengi sarıdır. Çiçekleri krem-sarı
renktedir, salkımlı yapıdadır ve haziran-temmuz aylarında ortaya
çıkar. Meyveleri küçüktür ve sarı-gridir. Kabuk çizgilidir ve rengi
gri kahverengidir. İnce dallar kırmızı kahverengidir. Rüzgara ve
hava kirliliğine karşı tolerans gösterir. Kuru ve nemli topraklarda
yetiştirilebilir. Güneşli ve yarı gölge alanları sever. Bulvarlarda,
park ve bahçelerde, endüstriyel alanlarda kullanılabilir.
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Tilia Platyphyllos

Tilia Platyphyllos ‘Delft’
Yükseklik

30-35 (40) m, hızlı gelişim

Yükseklik

30-35 m

Taç

Geniş oval-yuvarlak, yarı açık taç

Taç

Geniş konik şekilli, yarı açık taç

Kabuk ve dallar

Açık gri ve yivli, ince dallar yapraksız ve kahverengimsi kırmızı

Kabuk ve dallar

Gri

Yaprak

Eğimli, kalp şekilli, kısa konik uçlu, mat yeşil, 6-12 cm

Yaprak

Yeşil, sarı-yeşil

Çiçekler

Sarkık şemsiye şekilli, üçlü ve beşli çiçekler halinde, sarı,
Haziran/Temmuz, kokulu çiçekler

Çiçekler

Sarı, Haziran ayında çiçeklenme, kokulu çiçekler

Meyveler

Ters yumurta şekilli, gri, 0.8-1.2 cm,

Meyveler

Kahverengi

Uygulama

Parklar, meydanlar, eğlence parkları, mezarlıklar,
büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, eğlence
parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler, ağaç çiti

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Kış dayanım zonu

4

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

30-35 m yüksekliğe ve 20-25 m genişliğe erişebilir. Geniş yumurta
şekilli yoğun bir taç yapısına sahiptir. Yaprakların üst kısmı yeşil
alt kısmı soluk yeşil renktedir. Yapraklar kalp şeklinde, dişlidir ve
alt kısmı tüylüdür. Çiçekleri salkım halindedir, krem sarı renkte
ve kokuludur. Haziran ve temmuz aylarında çiçeklenme gözlenir.
Meyveleri gri-yeşil renktedir. Kabuk çizgilidir ve gridir. İnce dallar
kırmızı-kahverengidir. Kök sistemi derin ve yoğun bir yapıdadır.
Rüzgara karşı dayanımı iyidir. Bulvarlarda, park ve bahçelerde,
meydanlarda kullanılabilir.

132

Geniş, piramit yapılı bir taç yapısına sahiptir. Gövde açık gridir ve
zamanla yivli bir hal alır. Yapraklar kalp şekillidir ve sivrileşen bir uç
kısmı vardır. Genç ince dallar yeşilimsi renktedir. Yaprak kenarları
keskin dişlidir. Yaprakların üst kısımları parlak yeşildir ve bu tür
içerisinde diğerlerinden daha fazladır. Buna karşın yaprak alt
kısmı yumuşak tüylerle kaplı olup açık yeşil renktedir. Sonbaharın
sonuna kadar bu yapraklar dökülmez. Hoş kokulu çiçekleri sarkık
şemsiye şekilli ve 3’lü 5’li yapıdadır. Çiçek taç yaprakları yaklaşık
olarak 5 cm’dir. ‘Delft’ yaprak bitlerine karşı hassas değildir.
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Tilia Platyphyllos ‘Fastigiata’
Yükseklik

25-30 m

Yükseklik

10-15 m, yavaş gelişim

Taç

Dar konik şekilli, yarı açık taç

Taç

Geniş konik şekilli, yarı açık taç

Kabuk ve dallar

Gri

Kabuk ve dallar

Gri

Yaprak

Yeşil

Yaprak

Yeşil, kırmızı

Çiçekler

Sarı, Haziran ayında çiçeklenme, kokulu çiçekler

Çiçekler

Kokulu çiçekler

Meyveler

Gri, kahverengi

Meyveler

Gri, kahverengi

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, dar sokaklar, parklar, meydanlar,
eğlence parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar,
eğlence parkları, mezarlıklar, büyük bahçeler, ağaç çiti

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu topraklar

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Rüzgar dayanımı

İyi, deniz rüzgarlarına hassas

Kış dayanım zonu

4

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Dar, piramit formlu bir türdür. Gövde açık gri renktedir ve zamanla
yivli bir hal alır. Bir yıl sonra ince dallarda tüylenme olur ve kırmızmsı
kahverengi renklenme gerçekleşir. ‘Fastigiata’ yaprakları, tür
içerisinde daha yuvarlaktır ve sivrileşen bir uç ile bir parça kalp
şekillidir, neredeyse yuvarlak bir tabana sahiptir. Yaprak kenarları
keskin dişlidir. Yaprakların üst kısmı koyu yeşildir, bununla beraber
alt kısmı yumuşak tüylüdür ve daha açık renktedir. Meyveleri
sonbahar boyunca ağaç üzerinde kalmaktadır. Hoş kokulu
çiçekleri sarkık şemsiye şekilli ve 3’lü, 5’li yapıdadır. Dar caddeler
için uygundur.
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Tilia Platyphllos ‘Rubra’

10-15 m yüksekliğe ve 10-14 m genişliğe sahiptir. Geniş yumurta
şekilli, yoğun bir taç yapısı görülür. Yaprak tomurcukları
kırmızı yeşildir.Yaprakları kalp şeklindedir ve alt kısmı tüylüdür.
Sonbaharda yaprakları sarı, kırmızı renklerde olur. Çiçekleri salkım
halindedir, kokuludur ve sarıdır. Meyveler gri-kahverengidir. Kabuk
çizgilidir ve rengi gridir. İnce dallar tüylüdür. Rüzgara dayanımı
iyidir. Parklarda, bahçelerde, bulvarlarda ve endüstriyel alanlarda
kullanılabilir.
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Tilia Tomentosa

Tilia Tomentosa ‘Brabant’
Yükseklik

20-25 (30) m

Yükseklik

20-25 m

Taç

Geniş konik-yuvarlak şekilli, yarı açık taç

Taç

Geniş koni şekilli, yoğun taç

Kabuk ve dallar

Açık gri, pürüzsüz, zamanla az miktarda yivli, ince dallar yeşilimsi gri,

Kabuk ve dallar

Gri

Yaprak

Yuvarlak-kalp şekilli, koyu yeşil, 4-13 cm

Yaprak

Yeşil, gri-yeşil

Çiçekler

Sarkık şemsiye şekilli, dörtlü, yedili ve bazen onlu gruplar halinde,
soluk sarı, Temmuz, kokulu çiçekler

Çiçekler

Sarı, Temmuz ayında çiçeklenme, kokulu çiçekler

Meyveler

Yeşilimsi gri, yaklaşık 0.8 cm,

Meyveler

Yeşil, gri

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, ağaç saksıları,
eğlence parkları, mezarlıklar, çatı bahçeleri, sahil bölgesi,
endüstri alanı, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, meydanlar, ağaç saksıları,
eğlence parkları, mezarlıklar, çatı bahçeleri, sahil bölgesi,
endüstri alanı, büyük bahçeler, ağaç çiti

Toprak tipi

Herhangi toprak tipi, kurak koşullara dayanıklı

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu topraklar

Rüzgar dayanımı

Rüzgara (deniz) tolerantlı

Rüzgar dayanımı

Rüzgara (deniz) karşı toleranslı

Orijini

Güneydoğu Avrupa, Ön Asya

Kış dayanım zonu

6a

Kış dayanım zonu

6a

Sinonimi

T. argentea

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Düz ve güçlü bir gövdeye sahiptir. Genç ağaçların gövdeleri yukarı
yönlü çok iyi gelişir. Genç ince dallar yeşilimsi gridir ve tüylü yapıdadır
ancak bu durumda zamanla yok olur. Sonunda bu dallar yeşil rengi
alır. Yapraklar çok ya da az oranda yuvarlak ve koyu mat yeşildir.
Yaprak uçları sivridir, tabanı kalp şekillidir. Yaprak kenarları keskin
dişlidir. Sonbaharda yapraklar sarıya döner ve uzun süre ağaç
üzerinde kalırlar. Temmuz ayında sarkık yapıda, şemsiye şekilli ve
hoş kokulu çiçekleri ortaya çıkar. Çiçek taç yaprakları kısa saplıdır
ve yaklaşık 5 cm uzunluğundadır. T. tomentosa şehirlerde sıklıkla
kullanılırdı, fakat şimdilerde diğer türler de düzgün geliştirme
şekilleri ile kullanılabilir durumdadır. Keçe yapısındaki yaprakları
sayesinde, yaprak bitlerine karşı hassas değildir.
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‘Brabant’, yukarı doğru eğimli yapıda, düz ve temel bir dallanma
gösterir. Tür içerisinde kuvvetli bir gelişim ve dallanmaya sahiptir.
Yüksekliği 20-25 m, genişliği yaklaşık 15 m’dir. Pürüzsüz gövde
koyu gridir. Genç ince dallar yeşilimsi gridir ve keçe yapısındadır.
Sonbaharda yapraklar sarıya döner ve uzun süre ağaç üzerinde
kalırlar. Temmuz ayında sarkık yapıda, şemsiye şekilli ve hoş kokulu
çiçekleri ortaya çıkar. ‘Brabant’ düzenli bir gelişime sahip olması
sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Yaprak bitlerine karşı hassas
değildir.
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Ulmus Glabra

Ulmus Glabra ‘Pendula’
Yükseklik

25-35 (40) m, hızlı gelişim

Yükseklik

5-7 m

Taç

Geniş oval, yoğun taç

Taç

Geniş yelpaze şekilli, yatay, yoğun

Kabuk ve dallar

Kabuk koyu gri, uzun süre pürüzsüz kalan yapı, ince dallar
grimsi kahverengi

Kabuk ve dallar

Kabuk koyu gri, uzun süre pürüzsüz kalan yapı, ince dallar grimsi
kahverengi

Yaprak

Geniş yumurta şekilli-oval, koyu yeşil, kalın tüyler ile, 8-16 cm

Yaprak

Geniş yumurta şekilli-oval, koyu yeşil, kalın tüylü, 8-16 cm

Çiçekler

Kısa saplı yoğun demetler, kahverengimsi mor, Mart,
yaprak gelişiminden önce

Çiçekler

Kısa yoğun demetler, kahverengimsi mor, Mart, bolca çiçek

Meyveler

Kanatlı nuks, obovat, parlak kırmızı tohum

Meyveler

Kanatlı nuks, obovat, açık kırmızı tohum

Uygulama

Bulvarlar ve geniş caddeler, parklar, eğlence parkları,
mezarlıklar, sahil bölgesi, büyük bahçeler, ağaç çiti

Uygulama

Parklar, eğlence parkları, mezarlıklar, sahil bölgesi,
büyük bahçeler

Toprak tipi

Nemli ve hafif, tercihen kireçli topraklar

Toprak tipi

Nemli ve hafif, tercihen kireçli topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Avrupa, Batı Asya, Kafkaslar

Orijini

İngiltere, 1816

Kış dayanım zonu

5a

Kış dayanım zonu

5a

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gövde Çerçevesi

12-14 m, 14-16 m, 16-18 m, 18-20 m, 20-25 m,
25-30 m, 30-35 m, 40-45 m, 45-50 m

Gösterişli, yoğun bir taç yapısına ve düşük düzeyde sarkık
dallanmaya sahiptir. Yükseklik 40 m, genişlik yaklaşık olarak
20 m’dir. Kabuk uzun bir süre pürüzsüz kalır, fakat daha sonra
üzerinde yüzeysel çizgiler oluşur. Genç ince dallar, beyazsımsı
tüylere sahiptir ve grimsi kahverengidir. Zamanla gri bir renk
almaktadır. Büyük yaprakları asimetriktir, oldukça serttir ve
koyu yeşildir. Yaprakların alt kısmı parlak yeşildir ve tüylüdür.
Sonbaharda yapraklar sarıya döner. Kahverengimsi ve menekşe
renkleri olan çiçekleri yaprak gelişiminden önce ortaya çıkar.
Meyveleri rüzgar aracığıyla yayılır. U. Glabra sıklıkla kullanımı
olan bir ağaç değildir. Ophiostoma novo-ulmi (Hollanda karaağaç
hastalığı) fungal hastalığına karşı hassastır.
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Geniş, basık bir taç yapısına ve az ya da çok düzeyde yüzeye yatay
bir dallanmaya sahiptir. İnce dallarda hafif sarkmalar vardır.
Çünkü dallar birbirine çok yakındır ve bu dallanmalar balık kılçığı
şekline benzemektedir. Yükseklik 5-7 m’dir ve genişlik genellikle
bunun iki katıdır. Koyu gri kabuk uzun süre pürüzsüz kalmaktadır,
ancak daha sonra üzerinde hafif yüzeysel çizgiler oluşur. Genç ince
dallar grimsi kahverengidir ve başta beyazımsı olup sonradan griye
dönen tüylere sahiptir. Karakteristik özelliği, yaprakların özellikle
dalların sonuna doğru, birbirine çok yakın gelişim göstermesidir.
Büyük yaprakları asimetriktir ve renkleri koyu yeşil olup, her iki
yüzeyi de sert tüylerle kaplıdır. Yaprakların alt yüzeyleri açık yeşildir.
Sonbaharda sarıya döner. Kahverengimsi ve menekşe renkleri
olan çiçekleri demetler halinde, yaprak gelişiminden önce ortaya
çıkar. Meyveleri rüzgar aracığıyla yayılır. Ophiostoma novo-ulmi
(Hollanda karaağaç hastalığı) fungal hastalığına karşı hassastır.
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Abies Concolor

Abies Nordmanniana
Yükseklik

20-25 (40) m

Yükseklik

25-30 (60) m

Taç

Dar piramit

Taç

Geniş piramit, zamanla oval yapı

Kabuk ve dallar

Gri kabuk, zamanla yivli, tomurcuk bol bitki özüne sahip

Kabuk ve dallar

Kabuk pürüzsüz ve gri, zamanla koyu kahverengi ve yivli

Yaprak

Mavi-gri iğne yaprak, 4-7 cm, yukarı yönde eğimli, orak şekilli

Yaprak

Koyu yeşil iğne yaprak, 2-3 cm, alt kısmında iki beyaz çizgili

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Farkedilmeyen

Meyveler

Açık yeşil-morumsu kahverengi dik kozalak, 8-10 cm, sonbahar

Meyveler

Kozalak, 12-15 (20) cm uzunlukta, 5 cm kalınlıkta, sonbahar

Uygulama

Parklar

Uygulama

Park ağacı

Toprak tipi

Killi, kumlu, zayıf toprak, kuraklığa dayanıklı

Toprak tipi

Ağır, su tutan topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Rüzgar dayanımı

İyi

Güney Batı Amerika

Kış dayanım zonu

4

Orijini

Batı Kafkasya

Kış dayanım zonu

5b

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Toprak tipine ve yağışa bağlı olarak, Abies türleri arasında en
fazla yüksekliğe erişebilen türdür. Çok kuvvetli, gri renkte ve
uzun süre pürüzsüz kalan bir gövde yapısına sahiptir. Yaşlandıkça
gövde mantarımsı bir dokuya bürünür ve çizgili hale gelir. Açık
mavi-yeşil renklerdeki iğne yaprakları Abies için karakteristiktir
ve bu özellikle, ilkbaharda dikkat çekici özelliktedir. Orak şekilli
iğne yapraklar biraz sivri uçlu ve yukarı doğru kıvrıktır. Silindirik
kozalaklar sonbaharda ortaya çıkar. Kozalaklar açık yeşil renkten
morumsu kahverengiye kadar renge sahip olabilir.

142

Geniş, piramit şekilli taç yapısı ile büyük bir koniferdir. Yan
dallanmalar aralıklı ve yatay olarak gerçekleşir. Bazı bölgelerdeki
doğal yaşam alanında 500 yıla kadar yaşayıp, 60 m yüksekliğe
erişebildiği bilinmektedir. Genişliği 7-9 m’dir. Genç dallar zeytin
yeşilidir. Kışın, tomurcuklar kırmızımsı kahverengiye döner. Parlak,
koyu yeşil iğne yaprakların alt kısmında 2 beyaz çizgi bulunur.
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Cedrus Deodora

Cedrus Deodora ‘Aurea’
Yükseklik

15-20 (30) m

Yükseklik

15-20 (30) m

Taç

Genç bitki geniş piramit, zamanla geniş bir yapı, düz, salkım
halinde

Taç

Genç bitkide geniş piramit, düz

Kabuk ve dallar

Başlarda gri ve pürüzsüz, zamanla kaba bir yapı

Kabuk ve dallar

Başlarda gri ve pürüzsüz, zamanla kaba bir yapı

Yaprak

Bir demet halinde iğne yapraklar, koyu mavimsi yeşil, 2.5-5 cm

Yaprak

Bir demet halinde iğne yapraklar, sarı-yeşilimsi sarı, 2.5-5 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Farkedilmeyen

Meyveler

Kırmızımsı kahverengi kozalak, 8-12 cm, tek ya da ikili

Meyveler

Kırmızımsı kahverengi kozalak, 8-12 cm, tek ya da ikili

Uygulama

Parklarda tek başına kullanım

Uygulama

Parklarda tek başına kullanım

Toprak tipi

Besince zengin, gerçirgenliği iyi, asidik topraklar

Toprak tipi

Besince zengin, geçirgenliği iyi, asidik topraklar

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Himalaya dağları

Toprak tipi

Besin değeri yüksek, asidik, nötr topraklar

Kış dayanım zonu

7b

Orijini

İngiltere, 1866

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Kış dayanım zonu

7b

Boy

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Yüksekliği 15-20 m, genişliği 12-18 m’dir. Geniş piramit şekilli
bir taç yapısına sahiptir. Yaprakları mavi-yeşildir. Kozalakları
küçüktür. Kabuk rengi gridir ve pürüzsüzdür. İnce dalları kırmızıkahverengidir. Rüzgara karşı dayanımı orta derecededir. Besleyici
değeri yüksek toprakları tercih eder. Güneşli alanları sever.
Kuraklığa ve hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Parklarda, büyük
bahçelerde, endüstriyel alanlarda kullanılır.
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Yüksekliği 15-20 m, genişliği 6-10 m’dir. Geniş piramit yapıda
ve yoğun bir taç yapısı oluşturur. İğne yaprakları sarı yeşildir ve
kısadır. Kozalakları büyüktür. Kabuk rengi koyu kahverengidir ve
başlarda pürüzsüzdür, zamanla sert bir hal alır. İnce dallar koyu
kahverengidir. Rüzgara karşı dayanımı orta derecededir. Besleyici
toprakları ve kısmen gölge alanları sever. Parklarda, bahçelerde,
trafiğe açık ve endüstriyel alanlar ile mezarlıklardaki bitkilendirme
çalışmalarında kullanılır.
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Cedrus Libani

Chamaecyparis Pisifera ‘Boulevard’
Yükseklik

20-25 (40) m

Yükseklik

2-4 m

Taç

Genç bitki piramit şekilli, zamanla üstü yassı bir dallanma

Taç

Geniş konik, yoğun taç yapısı

Kabuk ve dallar

Kabuk grimsi siyah, zamanla siğil yapısı oluşur, ince dallarda
nadiren tüylü yapı

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Yaprak

İğne yaprak 20-40 cm demetler halinde, koyu yeşil, 0.7-3 cm
uzunluk

Yaprak

Gri-yeşil, mavi-yeşil, her dem yeşil

Çiçekler

Farkedilmeyen, sarımsı kahverengi, dik bir gelişim

Çiçekler

Farkedilmeyen, hoş kokulu çiçekler

Meyveler

Morumsu kahverengi, vazo şekilli kozalak, 5-12 cm

Uygulama

Parklar, eğlence parkları, mezarlıklar, endüstri alanı, büyük ve
küçük bahçeler, avlu bahçeleri

Uygulama

Tek başına

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu ve asidik topraklar

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri; geçirgen olan ve çok nemli olmayan

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

5b

Orijini

Ön Asya, Kuzey Afrika

Kış dayanım zonu

7a

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Doğal yetişme bölgesinde 40 m’ye kadar erişebilen sedir, kültüre
alındığında daha düşük yüksekliğe erişir. Gençken ağaç gelişimi
geniş ve piramit şekillidir, zamanla dalları daha çok yatay şekilde
bir gelişim gösterir. Bazen ağacın genişliği boyundan daha fazla
olur. Koyu yeşil iğne yapraklar 20’li ve 40’lı büyük demetler halinde
gelişir. Cedrus libani sıcak ve uzun yaz dönemini tercih eder. Ayrıca
kuru koşullara dayanımı çok iyidir. Fidanlar soğuğa az miktarda
hassastır ve ilk yıllarında iyi bir desteğe ihtiyaç duyar. Cedrus
libani büyüdükçe etkileyici bir gelişim göstermektedir.
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2-4 m yüksekliğe sahiptir. Büyük, piramit şekilli bir yapıya sahiptir.
Geniş bir yayılım göstermektedir. İğne yapraklarının alt kısmı
hafifçe beyaz renklidir. Kırmızımsı kahverengi kabuğu şerit şeklinde
soyulur. Güneşli alanları sevmektedir. Parklarda, bahçelerde,
endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
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Cupressocyparis Leylandii

Cupressus Sempervirens

Yükseklik

15-30 m

Yükseklik

20-30 (40) m

Taç

Sütunumsu-dar piramit yapıda

Taç

Sütunumsu-geniş yelpaze şekilli

Kabuk ve dallar

İnce dallar parlak kırmızımsı kahverengi, kabuk kırmızımsı
kahverengi, çok az pullanma

Kabuk ve dallar

İnce dallar gri-kahverengi, kabuk gri, az miktarda yivli

Yaprak

Sivri pullar, mat yeşil renkte

Yaprak

Yuvarlak, bitişik pullar, mat koyu yeşil

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Farkedilmeyen, sarı renkte

Meyveler

Yuvarlak, kırmızımsı kahverengi kozalak, 2 cm

Meyveler

Uzun kozalaklar, yeşil-mavimsi mor, 2-3 cm

Uygulama

Park ve bahçeler, çit bitkisi olarak ve tek başına

Uygulama

Park ve bahçelerde, tek başına

Toprak tipi

İyi drene edilmiş, yeterince nemli topraklar

Toprak tipi

İyi drene edilmiş topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

C.J. Leyland, Leighton Park, Welshpool, Wales, 1888

Orijini

Kış dayanım zonu

7a

Doğu Akdeniz karasal alanı, Kuzeydoğu Afrika, Ön Asya,
Kuzey İran

Kış dayanım zonu

8a

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Büyük sütunumsu şekilden dar piramit şekle kadar değişen yapılarda olup
yoğun bir dallanma gösterir. Kolaylıkla 15-30 m yüksekliğe kadar erişebilir.
Kabuklar kırmızımsı kahverengidir ve olgunlaştıkça uzun iplikçikler
halinde soyulur. Genç ince dallar yeşilimsi sarıdır, zamanla açık kırmızımsı
kahverengi olur. Yaprakları mat yeşildir. İyi drene edilmiş ve nemli herhangi
toprak tipinde gelişir. Aynı zamanda rüzgarı iyi derecede tolere eder. Çit
ve sınır uygulamalarında kullanılır ve aynı zamanda budamaya elverişlidir.
Kalın, sık bir çit ve sınır özelliği için yılda 2 kez budamaya ihtiyaç duyar.
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Çok dar sütunumsu ve geniş yatay yelpaze şekilli, büyük bir ağaçtır.
20-30 cm, bazı durumlarda 40 cm uzunluğa kadar erişebilir.
Kabuk rengi gridir ve ağaç büyüyünce hafif çizgili bir hal alır.
Pullarla kaplı yapraklar küçük, mat koyu yeşil renktedir. İyi drene
edilmiş herhangi bir toprak tipinde yetişir. Deniz rüzgarları dahil,
az miktarda rüzgarı tolere eder. Kuru rüzgarlara ve soğuğa karşı
hassastır. Ilıman iklim bölgeleri için uygundur. Bahçe avlularındaki
bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
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Picea Abies

Picea Orientalis
Yükseklik

25-35 (50) m

Yükseklik

40-50 (60) m

Taç

Dar piramit-sütun şekilli

Taç

Dar piramit yapıda

Kabuk ve dallar

Kabuk gri, tabaka şeklinde soyulmalar oluşur, ince dallar
kırmızımsı kahverengi

Kabuk ve dallar

İnce dallar açık kahverengi, kabuk gri, plaka halinde soyulma

Yaprak

Sivri iğne yapraklar, parlak koyu yeşil, 1.5-2.5 cm

Yaprak

Sert iğne yapraklı, parlak koyu yeşil, 0.6-0.8 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen, Nisan/Mayıs

Çiçekler

1-2 cm, erkek sarı renkte, dişi koyu mor renklerde

Meyveler

Sarkık, silindirik kozalaklar, 10-15 cm uzunlukta

Meyveler

Kozalak, 5-10 cm uzunlukta, 2-3.5 cm genişlik

Uygulama

Yılbaşı ağacı, ormanlık alanlar, parklar

Uygulama

Park ve büyük bahçeler

Toprak tipi

Killi, su tutan nemli ve asidik topraklar

Toprak tipi

Nemli ve iyi drene edilmiş tüm toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Kuzey ve Orta Avrupa

Orijini

Kafkasya, Ön Asya

Kış dayanım zonu

3

Kış dayanım zonu

5b

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Düz bir gövdeye ve düzenli dallanmaya sahip büyük bir ağaçtır.
Dalların gelişimi hemen hemen yatay ya da hafif bükülmüş
durumdadır ve dalların bitim noktası yukarı yönlüdür. Taç yapısı
dar piramit-sütunumsu şekillerdedir. Eğer ağaç için yeterli bir
yayılım alanı sağlanırsa, alt dallar yeşil rengini korur. Genişliği
yaklaşık olarak 8 m’dir. Sarkık durumdaki kozalakları 10-15 cm
uzunluğunda ve yaklaşık 3-4 cm genişliğindedir. Güneşli ve kuru
alanlarda iyi bir gelişim göstermez. Budamaya karşı toleransı
iyidir ve çit bitkisi olarak kullanım için uygundur.
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Dar piramit-konik formdaki taç yapısı ile büyük bir ağaçtır. 40-50
cm uzunluğundadır. Doğal yaşam alanında 60 m yüksekliğe kadar
erişebilir. Yoğun dallanmış taç, düzenli şekilde ve bu dallanmalar
sıklıkla yüzeye yakın haldedir. Kabuk yeşildir ve küçük pullar halinde
dökülür. Genç ince dallar açık kahverengidir. İğne yaprakları sert
yapıdadır, oldukça parlaktır ve nispeten kısadır. Dar ve uzun oval
yapıdaki kozalaklar yeşilden mor renge kadar değişken renklerdedir
ve bunlar geliştikçe kırmızımsı kahverengi-morumsu kahverengine
dönmektedir. Parklar ve büyük bahçeler için uygundur. Gelişimi
için nemli ve iyi drene edilmiş herhangi bir toprak tipi yeterlidir.
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Picea Pungens (‘Blue Diamond’)
Yükseklik

10 m

Yükseklik

30-40 m

Taç

Geniş piramit

Taç

Piramit

Kabuk ve dallar

İnce dallar kahverengi, kabuk siyah-gri, pullu

Kabuk ve dallar

Gri-kahverengi ve derin yivli, ince dallar sarımsı kahverengi

Yaprak

Katı, dikenli iğne yaprak koyu mavi-gri, 2-3 cm

Yaprak

Katı, dikenli iğne yapraklar, mavi-gri, 2-3 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Farkedilmeyen

Meyveler

Sarkan silindirik kozalaklar, 4-10 cm uzunlukta

Meyveler

Sarkan silindirik kozalaklar, 4-10 cm uzunlukta

Uygulama

Park ve bahçeler, tek ya da grup halinde uygulama

Uygulama

Parklar, tek ya da grup halinde uygulama

Toprak tipi

Verimli, nemli, çok asidik olmayan topraklar

Toprak tipi

Verimli, yeterince nemli ve asidik topraklar

Rüzgar dayanımı

Orta

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

C. F. P. Kools, Deurne, Hollanda, 1993

Kış dayanım zonu

Orijini

Amerika Birleşik Devletleri batısı

4

Sinonimi

P. pungens ‘Christmas Blue’

Kış dayanım zonu

4

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Geniş piramit şekilli, orta boylu, yoğun, çok düzenli gelişim gösteren
bir ağaçtır. Yaklaşık olarak 10 m uzunluğa ve 5 m genişliğe sahiptir.
Kabuk gri kahverengidir, zamanla siyah griye döner ve son derece
pullu bir hal alır. Genç ince dallar açık kahverengidir. Bu dallarda
parlak mavi-yeşil iğne yapraklar bulunmaktadır. İğne yapraklar sert
olup 2-3 cm uzunluğundadır. Uzun silindirik kozalaklar başlangıçta
yeşildir, olgunlaştıkça sarımsı kahverengiye döner. Düzenli bir şekli
olduğu için modern bitki tasarımları için uygundur. Aynı zamanda
ticari ismi ‘Yılbaşı Ağacı’ şeklinde bilinmektedir. ‘Blue Diamond’
yayılımı ve büyümesi kolay ve çok hızlıdır. Yeteri kadar besleyici
ve nemli topraklar ile güneşli alanlar ağaca sağlandığı taktirde,
toprak isteği de az olur. Diğer türlere kıyasla, düşük derecede
kuraklığa dayanım gösterir. Şehir şartlarına ve hava kirliliğine
dayanıklıdır.

152

Picea Pungens f. glauca

Piramit şekilli, yoğun yapıda bir gelişim gösterir. Dallanma çok
düzenlidir. Kabuk grimsi kahverengidir, zamanla derinden çizgilidir.
Genç ince dallar sarımsı kahverengi, turuncu-kahverengidir ve
mavimsi yeşil iğne yaprakları vardır. İğne yapraklar sert yapıdadır
ve 2-3 uzunluğundadır. Uzun silindirik kozalaklar başlangıçta
yeşildir, olgunlaşma ile beraber sarımsı kahverengiye döner.
Yeterli nem sağlandığı sürece az bir toprak seçiciliğine sahiptir.
Kuru havalara karşı iyi bir tolerans gösterdiği için çok kullanışlı bir
koniferdir. Rüzgara dayanımı da iyidir.
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Picea Pungens ‘Glauca Globosa’
Yükseklik

4m

Yükseklik

3-4 m

Taç

Düz küresel, yoğun taç yapısı

Taç

Geniş konik, yoğun taç, büyüdükçe değişen yapı

Kabuk ve dallar

Kahverengi, gri

Kabuk ve dallar

Gri, siyah

Yaprak

Gri-yeşil, mavi-yeşil, her dem yeşil

Yaprak

Yeşil, her dem yeşil

Çiçekler

Farkedilmeyen, Mayıs ayında çiçeklenme

Çiçekler

Açık sarı, Haziran ayında çiçeklenme, hoş kokulu

Meyveler

Yeşil, sarı-kahverengi

Meyveler

Kahverengi

Uygulama

Parklar, ağaç saksıları, eğlence parkları, mezarlıklar, çatı
bahçeleri, endüstri alanları, büyük ve küçük bahçeler, avlu
bahçeleri

Uygulama

Parklar, ağaç saksıları, eğlence parkları, mezarlıklar, çatı
bahçeleri, endüstri alanı, büyük ve küçük bahçeler, avlu
bahçeleri

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu, kireçli ve asidik topraklar

Toprak tipi

Killi, tınlı, kumlu, kireçli ve asidik topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

Rüzgar dayanımı

İyi

4

Kış dayanım zonu

2

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Bodur yapıdadır ve küre şekillidir. Dallanma yapısı yüzeye yatay
olarak gerçekleşmektedir. İğne yaprakları serttir. Mavi yaprakları
ilkbaharda parlak bir duruma gelir. Güneşli alanları sever.
Kuraklığa ve hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Yaprak dökülmesi
gözlemlenebilir ve pas ile kanser hastalıklarına karşı hassastır.
Parklarda, bahçelerde, mezarlıklarda ve endüstriyel alanlarda
kullanılabilir.
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Pinus Mugo

Yüksekliği 3-4 m, genişliği 4-6 m civarındadır. Geniş piramit şekilli
ve yoğun bir taç yapısına sahiptir. Herdem yeşil iğne yaprakları,
uzundur ve koyu yeşildir. Kozalakları küçüktür. Kabuk rengi grisiyahtır ve soyulur. İnce dallar gri kahverengidir. Rüzgara tolerans
gösterir. Besleyici toprakları ve güneşli alanları sever. Kuraklığa
karşı dayanım gücü mevcuttur. Parklarda, büyük ve küçük
bahçelerde kullanılır.
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Pinus Nigra Subsp. Nigra

Pinus Parviflora

Yükseklik

20-25 (40) m

Yükseklik

6-20 m

Taç

Genç ağaç geniş konik, zamanla yuvarlak yapı kazanır

Taç

Geniş piramit, zamanla daha çok yuvarlak yapı kazanır

Kabuk ve dallar

Siyahımsı gri, derin yivli, dallar sarımsı kahverengi

Kabuk ve dallar

Yaprak

Pürüzsüz, morumsu gri, zamanla pullanma oluşur, ince dallar
yeşilimsi kahverengi

Sert iğne yaprak, ikili, koyu yeşil, 9-14 cm

Yaprak

İğne yapraklı, beşli halde, bükülü halde, mavimsi yeşil, 2-6 cm

Çiçekler

Sarı

Meyveler

Çiçekler

Sarı

Farkedilmeyen, dişi morumsu pembe, erkek koyu yeşil-yeşilimsi
pembe

Uygulama

Tek başına, park ve geniş bulvarlarda, peyzaj uygulamalarında

Meyveler

Sarkık kahverengi kozalaklar, 5-10 cm, genç bitkide dahi görünür

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri

Uygulama

Park ve küçük bahçelerde tek başına

Rüzgar dayanımı

Çok iyi

Toprak tipi

İyi geçirimli tüm toprak tipleri, çok nemli topraklara toleranslı

Orijini

Güneydoğu ve merkez Avrupa

Rüzgar dayanımı

İyi

Kış dayanım zonu

5b

Orijini

Japonya

Sinonimi

P. nigra var. austriaca

Kış dayanım zonu

5b

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Göze çarpan büyük yapıda kabukları vardır. Genç ağaç piramit bir
gelişim sürdürür, ancak olgunlaştıkça geniş, salkım yapısında ya
da yuvarlak bir duruma gelir. Siyahımsı gri kabuk derin çizgilidir ve
güzel bir görünüme sahiptir. Dallar düz ve sarımsı kahverengidir.
İğne yapraklar biraz sert, ikili demet yapısında ve koyu yeşildir.
Hemen hemen simetrik şekildeki kozalaklar açık kahverengidir
ve bir çift ya da tek halde sarkıktır. Boş kozalaklar ilkbaharda
dökülür. Kuru ve kireçli topraklar dahil, herhangi yapıdaki toprak
uygundur. Şekillendirmeye uygundur, bu yüzden küçük alanlar
için kullanılabilir. Deniz rüzgarına ve hava kirliliğine karşı oldukça
dayanıklıdır.
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Yavaş gelişim gösteren, başlangıçta dar, zamanla asimetrik ve
geniş piramidal yapıda olan bir ağaçtır. Yarı kapalı, düzensiz taç
yapısı ile hafif sarkık dallanma oluşturur. Gövde morumsu gri ve
pürüzsüzdür, fakat sonradan gövdede koyulaşma ve pullanmalar
meydana gelir. İnce dallar bazen az miktarda tüylü ve yeşilimsi
kahverengidir. Kıvrımlı, mavimsi yeşil iğne yapraklar beşli demet
yapısındadır. Bunlar genç dalların bitim yerlerinde gruplanmıştır ve
baş kısımlarda fırça benzeri sürgünler oluşturur. Sarkık kozalaklar
genç ağaçlarda dahi görünür ve bu kozalaklar bazen tek bazen
grup halinde gelişir. Deniz rüzgarlarını tolere eder. Endüstriyel
alanların bitkilendirme çalışmaları için uygundur. Güneşli alanlara
ihtiyaç duyar.
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Pinus Pinea

Pinus Wallichiana
Yükseklik

15-25 m

Yükseklik

15-30 (50) m

Taç

Geniş konik, zamanla üstü yassı küresel yapı

Taç

Geniş piramit, zamanla çok geniş yayılım gösteren yapıda

Kabuk ve dallar

Turuncu-kahverengi, ilerleyen yaşlarda kabuk geniş plaka
formu alır

Kabuk ve dallar

Koyu yeşil ve pullanma oluşan yapı

Yaprak

İğne yaprak, ikili, grimsi yeşil, 10-20

Yaprak

Sarkan iğne yapraklar, beşli yapıda, ince ve zayıf, mavimsi gri, eğik

Çiçekler

Farkedilmeyen, erkek çiçekler turuncu-kahverengi

Çiçekler

Farkedilmeyen, erkek soluk sarı, dişi kısa saplı, kırmızımsı

Meyveler

Sarkık kozalaklar, 8-15 cm, parlak kahverengi

Meyveler

Dik kozalaklar, zamanla sarkar, tek, 15-25 cm

Uygulama

Tek başına, aynı zamanda kıyısal alanlarda

Uygulama

Park ağacı, tek başına

Toprak tipi

Kumlu, kuru koşullara karşı tolerantlı

Toprak tipi

Geçirgenliği iyi, bir parça asidik topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

Orta

Orijini

Akdeniz sahası, Kanarya Adaları’ndan Ön Asya’ya kadar

Orijini

Himalaya Dağları

Kış dayanım zonu

7b

Kış dayanım zonu

7a

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Sinonimi

P. griffithii

Boy

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Küresel formu ve düz bir üst yüzeyi ile karakteristik özellikteki ağaç
güçlü, düz bir gövdeye sahiptir. Gövde turuncu-kahverengidir ve
zamanla derinden çizgili bir hal alır. Gövde geniş kabuklar oluşturur.
Genç ince dallar ilk yıl grimsi kahverengi-turuncu renklerde olup,
zamanla mat turuncu-kahverengi olmaktadır. İğne yapraklar gri
renktedir, zamanla grimsi yeşil renge döner. Kozalaklar ilk iki yıl
yeşil renkte ve yuvarlaktır. Olgunlaştıkça, üçüncü yılda başlayan
oval ve parlak kahverengi yapısına döner. Tohumları ‘’çam fıstığı’’
olarak bilinir.

158

Açık taç yapısına sahiptir. Özellikle uzun ve sarkık yapıdaki iğne
yaprakları ile dikkat çekicidir. Taç yapısı başlarda geniş, zamanla
piramit şekilli, yatay ve çıkıntılı yapı ile oldukça geniş bir yayılım
gösterir. Doğal yaşam alanında 50 m yüksekliğe kadar erişebilir,
ancak kültüre alınmış hali bundan daha kısadır. Gövde başlarda
pürüzsüz ve gridir, sonradan pullanmalar oluşur. Mavi iğne
yapraklar bükük haldedir, uzun ve incedir. Bu iğne yapraklar
özellikle genç ince dallarda sarkık durumdadır. Genç kozalaklar
yukarı yönlü dik şekildedir, fakat zamanla sarkarlar. Kozalaklar 1525 cm uzunlukta ve 3-5 cm kalınlıktadır. Genç ağaçların, özellikle
rüzgarlı alanlarda ve soğuğa karşı korunmaya ihtiyacı vardır. Kuru
koşullara karşı tolerans gösterir.
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Taxus Baccata

Taxus Baccata ‘Fastigiata’
Yükseklik

10-15 (20) m

Yükseklik

5-10 m

Taç

Oval-yuvarlak, düzensiz

Taç

Sütunumsu, zamanla genişleyen yapı

Kabuk ve dallar

Kabuk ince ve kahverengimsi kırmızı, pullu yapı, derin yivli

Kabuk ve dallar

Kabuk ince ve kahverengimsi kırmızı, derin yivli

Yaprak

İğne yapraklar, koyu yeşil, 1.5-3 cm

Yaprak

İğne yaprak, düzenli spiral, koyu yeşil, 1.5-3 cm

Çiçekler

Farkedilmeyen, iki evcikli, erkek sarı tomurcuklu, dişi yeşil

Çiçekler

Farkedilmeyen, yeşil

Meyveler

Kahverengimsi siyah tohumlar, kırmızı kılıf, etli bir yapı ile çevrili

Meyveler

Kahverengimsi siyah tohumlar, kırmızı kılıf, etli bir yapı ile çevrili

Uygulama

Tek başına

Uygulama

Park ve küçük bahçelerde tek başına

Toprak tipi

İyi geçirgen toprak tipleri

Toprak tipi

Kumlu, killi, iyi geçirgen topraklar

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya, Kafkasya

Orijini

İrlanda, 1780

Kış dayanım zonu

6

Kış dayanım zonu

6b

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Büyümesi yavaştır, fakat 15-20 m uzunluğa ve 12-15 m genişliğe
erişebilir. Taç düzensiz şekildedir. Kısa, kahverengimsi kırmızı
gövdede, olgunlaşmayla beraber kalınlaşma ve pullanma meydana
gelir. Yaşlı dallar yatay şekilde oldukça sarkar ve bazen yere değer.
Genç ince dallar yeşildir. İğne yapraklar karşılıklı şekilde yatay
durumda ince dallar üzerindedir ve bu dallar üzerinde spiral dik
şekilde gelişirler. Dikkat çekici meyveleri farkedilmeyen çiçeklenme
sonrası ortaya çıkmaktadır. Tohumları oval, etli, kırmızı bir yapı ile
4/5 oranında kaplıdır. Bu tohumlar 0,6-0,7 cm uzunluğundadır.
Meyvenin etli kısmı zehirli olmamasına rağmen, tohumları ve iğne
yaprakları zehirlidir.
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Sütunumsu şekilde gelişimi dar olarak sürmekteyken, sonradan
zamanla geniş bir hal almaktadır. Dallar başlarda dik olarak
gelişir, zamanla kıvrık bir gelişim gösterir. Yoğun ve kapalı taç
yapısı yavaş şekilde gelişir. Yükseklik 5-10 m, genişlik 1,5-2,5 (5)
m. Genç ince dallar yeşil renktedir. İğne yapraklar spiral şekilde
dizilmiştir ve koyu yeşildir. Tohumları oval, etli, kırmızı bir yapı ile
4/5 oranında kaplıdır. Bu tohumlar 0,6-0,7 cm uzunluğundadır.
‘Fastigiata’ bol miktarda meyve üretmektedir.
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Thuja Occidentalis

Thuja Occidentalis ‘Brabant’
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

10-15 m

Taç

Dar piramit

Taç

Dar piramit

Kabuk ve dallar

İnce dallar yeşil-turuncu kahverengi, kabuk kırmızımsı
kahverengi, pul şeklinde soyulma

Kabuk ve dallar

İnce dallar yeşil-turuncu kahverengi, kabuk kırmızımsı
kahverengi

Yaprak

Pullu, mat yeşil, kışın sarımsı kahverengi

Yaprak

Pullu, parlak yeşil

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Göze çarpmayan

Meyveler

Kozalak, açık kahverengi, pullu, 1.5-2 cm

Meyveler

Oval kozalaklar, açık kahverengi, pullu

Uygulama

Tek başına, çit bitkisi

Uygulama

Park ve bahçeler, çit bitkisi olarak

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri

Toprak tipi

Herhangi toprak tipi

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

Kuzeydoğu Amerika

Orijini

G. J. F. Rombouts, Steensel, Hollanda, 1984 öncesi

Kış dayanım zonu

3

Kış dayanım zonu

3

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Yoğun dallanmış taç yapısına sahiptir ve orta büyüklükte,
yeknesak bir gelişim gösterir. Başlangıçta dar piramit şekilde olan
gelişim, sonradan daha düzensiz bir hal alır. 20 m yüksekliğe kadar
erişir. Gövde kırmızımsı kahverengidir ve üzerinde şerit şeklinde
soyulmalar oluşur. Dallar yukarı yönde, bir parça yatay olarak
gelişir. Küçük olan kozalaklar kısmen farkedilmez. Budamaya karşı
toleransı çok iyi olduğundan iyi bir çit bitkisi olarak kullanılmaktadır.
Kışa ve kuraklığa karşı dayanıklıdır.
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Yoğun taç yapısı ve piramit şekilli gelişimi ile orta büyüklüktedir.
10-15 m uzunluğundadır. 10 m uzunluğundaki bir ağacın genişliği
2,5 m’den fazla olamaz. Kabuk kırmızımsı kahverengidir ve uzun
şeritler halinde soyulur. Başlarda düz, basık ve yoğun şekilde
ortaya çıkan dallar yeşildir, zamanla bunlar turuncu-kahverengiye
döner. Pullu yaprakları kış boyunca parlak yeşil rengini korur.
Yaprakları ezildiği zaman hoş bir koku yaymaktadır. Oval
kozalakları farkedilmez. Budamaya karşı oldukça iyi bir dayanım
gösterdiği için ‘Brabant’ iyi bir çit bitkisidir. Kışın yapraklarının
renklerini değiştirmemesi, değerini arttırmaktadır. Herhangi bir
toprak tipinde yetişir ve çok dayanıklıdır.
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Thuja Occidentalis ‘Smaragd’
Yükseklik

4-6 m

Yükseklik

15-25 (50) m

Taç

Dar piramit

Taç

Dar piramit, zamanla konik yapı

Kabuk ve dallar

İnce dallar turuncu-kahverengi, kabuk kırmızımsı kahverengi

Kabuk ve dallar

Kabuk kırmızımsı kahverengi, iplik şeklinde soyulma

Yaprak

Pullu, parlak yeşil

Yaprak

Pullu, parlak koyu yeşil, alt kısım az miktarda beyaz

Çiçekler

Farkedilmeyen

Çiçekler

Farkedilmeyen

Meyveler

Oval kozalaklar, açık kahverengi, pullu

Meyveler

Kozalaklar, açık kahverengi, pullu, yaklaşık olarak 1 cm

Uygulama

Park ve bahçelerde, çit bitkisi olarak

Uygulama

Tek başına, çit bitkisi olarak

Toprak tipi

Herhangi toprak tipi

Toprak tipi

Tüm toprak tipleri

Rüzgar dayanımı

İyi

Rüzgar dayanımı

İyi

Orijini

D. T. Poulsen, Kvistgard, Danimarka, 1950

Orijini

Kuzey Amerika’nın kuzey batısı

Kış dayanım zonu

3

Kış dayanım zonu

6a

Sinonimi

T. occidentalis ‘Emeraude’

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Boy

40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm, 100-125 cm, 125-150 cm,
150-175 cm, 175-200 cm, 200-225 cm, 225-250 cm, 250-275 cm,
275-300 cm, 300-350 cm, 350-400 cm

Küçük, dar piramit şekilli gelişimi ile yoğun bir taç yapısı
oluşturur. Yüksekliği 4-6 m ve genişliği 1,5 m’dir. Kabuk kırmızımsı
kahverengidir ve uzun şeritler halinde soyulma gözlemlenir.
Başlarda düz, basık ve yoğun şekilde ortaya çıkan dallar yeşildir,
zamanla bunlar turuncu-kahverengiye döner. İnce dallar, diğer
kültürlerden çok daha dik şekilde sıralanmıştır. Parlak yeşil
rengini kış boyunca sürdürür. Yaprakları ezildiği zaman hoş bir
koku yaymaktadır. Oval kozalakları farkedilmez. Budamaya karşı
dayanımı son derece iyi olduğu için, ‘Smaragd’ çit bitkisi olarak
küçük bahçelerde kullanılmaktadır. Kışın yapraklarının renklerini
değiştirmemesi, değerini arttırmaktadır. Herhangi bir toprak
tipinde yetişir ve çok dayanıklıdır.
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Thuja Plicata

Dar, dik yapıdadır ve başlangıçta yoğun bir dallanma gösterir.
Zamanla bu dallanma yüzeye doğru gerçekleşir. Yükseklik 20
m, genişlik yaklaşık olarak 4-5 m. Aşağı yönlü dallanma toprak
yüzeyine değdiğinde, o noktada yeni bitkinin gelişimi gerçekleşir.
Kırmızımsı kahverengi gövde şeritler halinde soyulur. Dallar yana
doğru yatarak gelişir ve genç ince dallar koyu yeşildir, sonradan
kırmızımsı kahverengiye döner. Yaprakları ezildiğinde güçlü
bir koku ortaya çıkar. Küçük kozalakları nispeten farkedilmez.
Budamaya karşı toleransı iyidir. Bazı kültürleri bu yüzden çit bitkisi
olarak kullanılmaktadır. Birinci sınıf bir kereste sağlamaktadır.
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Abelia Spp.

Acacia Spp.
Yükseklik

1,5 m’ye kadar

Yükseklik

30 m’ye kadar boylanabilen

Yaprak

Oval, üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü yeşil

Yaprak

Bir sap etrafında küçük yaprakçıklar

Çiçekler

Pembe-beyaz, güzel kokulu

Çiçekler

Küresel-simetrik kümeleşme, çeşide göre değişen; sarı, krem,
mor, beyaz, kırmızı renklerde

Bitki İstekleri

Sıcak ve güneş

Bitki İstekleri

Sıcağa dayanıklı, dona duyarlı, güneşi sever, nemi sevmez

Uygulama

Bahçeler, duvar kenarları

Uygulama

Park bitkisi, karayolları

Orijini

Çin

Orijini

Avustralya

Türleri

A. grandiflora, A. grandiflora ‘Kaleidoscope’, A. prostrata

Türleri

A. dealbata

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

1,5 m’ye kadar ulaşabilir. Sıcak, ılıman ve güneşli alanları sever.
Budamaya uygundur. Pembe, beyaz renkli ve yaz aylarından
sonbahar sonuna kadar süren bir çiçeklenme söz konusudur.
Yaprakları, birbirine ters ya da üçlü helezonik yapılıdır. Yaprakların
renkleri sonbaharda kahverengi-kırmızımsıdır. Sonbahardaki bu
renk değişimleri görsel değerini arttırmaktadır. Kuraklığa ve çevre
kirliliğine karşı dayanıklıdır. Kısmen rüzgara dayanıklıdır. Güneşi
sever.
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Çalı ve ağaç formunda olan bitki 30 m’ye kadar boylanabilir. Hızlı
bir gelişim göstermektedir. Yapraklar küçük yaprakçıkların bir sap
etrafında bileşiminden oluşmaktadır. Çiçekler yoğun küresel ya da
silindirik kümeler halinde dizilmiştir. Çiçek renkleri, sarı, krem, mor,
beyaz ve ya kırmızı renklerde olabilir. Ülkemiz kıyı şeridinde birçok
şehirde yetişmektedir. Güneşi sevmektedir ve su, besin isteği
azdır. Kumlu topraklarda iyi gelişim gösterir. Soğuğa ve rüzgara
karşı duyarlıdır. Görüntüsü ile dekoratif açıdan güzel bir bitkidir.
Karakoyollarında, endüstriyel alanlarda ve kumsal alanlarda
kullanılabilir.
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Agapanthus Spp.

Atriplex Spp.
Yükseklik

0.6-0.9 m

Yükseklik

1.5-2 m

Yaprak

Zambak yaprağına benzer

Yaprak

Gümüşi yeşil, yumurta biçimli, 1-6 cm, sivri uçlu

Çiçekler

Mavi, mor renklerde

Çiçekler

Salkımlı yapıda, yeşilimsi-sarımsı

Bitki İstekleri

Ilıman, sıcak iklimler

Bitki İstekleri

Soğuğa dayanıklı, iyi drene edilmiş her türlü toprak

Uygulama

Kaya bahçeleri

Uygulama

Çit bitkisi

Orijini

Güney Afrika

Orijini

Asya

Türleri

A. africanus

Türleri

A. halimus

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Soğanlı bir bitkidir. Yaklaşık 10 türü bulunmaktadır. Mavi ve
mor renkte çiçeklerini yazın açmaktadır. Çiçekler 1 m’ye kadar
boylanabilir. Ilıman ve sıcak yerleri sever. Sıcaklık ve kuraklığa
dayanıklıdır.
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1.5-2 m yüksekliğe ulaşabilir. Düzensiz bir formda yapı oluşturur
ve yaprakları gümüşi renktedir. Tuzlu, alkali topraklara ve
budanmaya dayanıklıdır. Kök yapısı oldukça kuvvetlidir. Toprağa
kuvvetli bağlanır ve erozyonu engeller. Rüzgara dayanımı iyidir.
Ancak soğuk rüzgarlardan korunmalıdır. Kuru koşullara ve zayıf
topraklara tolerans gösterir. Diğer bitkileri koruma adına çit
bitkisi olarak kullanılabilir.
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Aucuba Spp.

Bambusa Spp.
Yükseklik

1-3 m

Yükseklik

En yüksek bambu 38 m’ye kadar erişebilir

Yaprak

Yeşil üzerine sarı alacalı

Yaprak

Yoğun yapraklanma

Çiçekler

Kırmızımsı-mor

Bitki İstekleri

Nemli her türlü toprak

Bitki İstekleri

Gölge-yarı gölge alanlar, besince zengin topraklar

Uygulama

Peyzaj uygulamaları

Uygulama

Peyzaj uygulamaları

Orijini

Asya, Amerika, Afrika

Orijini

Japonya, Doğu Asya

Türleri

B. aurea, B. bisseti, B. nana, B. phyllost.’Aureosul spectebilis’,
B. sasa pygmaea

Türleri

A. japonica, A. japonica ‘Crotonifolia’

Boy/Çap

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

1-3 m’ye kadar boylanabilir. Yuvarlak ve V şekilli bir habitusa sahiptir.
Herdem yeşildir. Çok yavaş bir büyüme göstertmektedir. Ilıman
iklimleri sever. Parlak yapraklarının kenarları dişlidir. Yaprakları
dikdörtgenimsidir ve yeşil üzerine sarı alacalıdır. Yaprakları
sonbaharda renk değiştirmez. Meyveleri kırmızı ve eriksidir. Bu
meyveler yenmez. Yarı güneşli ve gölge alanları sever. Su isteği
orta derecededir. Hava kirliliğine, rüzgara ve kuraklığa dayanıklıdır.
Kent parklarının ve meydanlarının peyzaj çalışmalarında fon ve
odak bitkisi olarak kullanılır. Saksıda iç mekan bitkisi olarak da
kullanılabilir.
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Oldukça fazla türe sahip olan bambu türleri en fazla 80 cm kalınlık
ve 38 m yüksekliğe erişebilir. Yoğun şekilde yapraklanır. Yeşil ve
sarı türleri mevcut olup bodur formları da bulunmaktadır. Güneşi
sever ve yaprak dökmez. Meyve rengi yeşildir. Su ihtiyacı fazladır.
Dekoratif bir bitkidir.
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Berberis Spp.

Buxus Spp.
Yükseklik

1.5-2 m

Yükseklik

3m

Yaprak

Sarı, yeşil, kırmızı-yeşil, kırmızı renklerde, yaprak yapısı çeşitli

Yaprak

Koyu yeşil krem renkli

Çiçekler

Salkım yapılı, solgun sarı

Çiçekleri

Solgun sarı

Bitki İstekleri

Ilıman iklim, güneş ve ışığı sever, iyi drene edilmiş hafif kumlu
topraklar

Bitki İstekleri

Yarı gölge, ılıman ve soğuk iklimler uygun

Uygulama

Park ve bahçelerde gruplar halinde ya da tek başına, çatı ve
teraslar, küçük bahçeler

Uygulama

Park ve bahçeler, endüstriyel alanlar, çit bitkisi

Orijini

Güney Japonya

Orijini

Avrupa

Türleri

B. atropurpurea, B. atropurpurea ‘Red Jawel’, B. thunbergii,
B. thunbergii atropurpurea ‘Nana’, B. thunbergii atropurpurea
‘Red Rocket’, B. thunbergii ‘Maria’

Türleri

B. microphylla ‘Faulkner’, B. microphylla ‘Rotundifolia’,
B. macrophylla ‘Rotundifolia’, B. rotundifolia, B. sempervirens,
B. sempervirens ‘Arborescens’, B. sempervirens ‘Faulkner’,
B. sempervirens ‘Rotundifolia’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Yaprak döken ve herdem yeşil takribi 450 türü vardır. Yaprakları
yeni çıktığında kırmızı renkte olup yaza doğru yeşillenen ve
sonbaharda tekrar kırmızıya dönen kültür formları da mevcuttur.
Yaprak yapısı tam, kenarları düzdür ve dikenli olabilir. Çalı yapısı
olan türlerde sürgünler dikenlidir. Çiçek yapısı salkım halindedir
ve çiçeklenme nisan ayında gerçekleşir. Güneşi sever. Soğuğa
dayanıklıdır. Budamaya uygundur. Bu sebeple çit bitkisi olarak
kullanılabilir. Dikenli yapısı sebebiyle çocuk oyun alanlarında
kullanımı önerilmez.
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3 m’ye varan boylanma yapabilir ve sık dallıdır. Büyümesi yavaştır.
Yaprakları 1-1.5 cm büyüklüğündedir ve derimsi yapıdadır. Yarı
gölge alanları sever. Gölgeye dayanıklıdır. Nemli ve besin maddesi
bakımından zeyngin toprakları sevmektedir. Donlara karşı
hassastır. Kuraklığa dayanıklıdır. Uygulama alanlarında tekli ya da
grup halinde kullanılabilir.
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Callistemon Spp.

Camellia Spp.
Yükseklik

1.5-3 m

Yükseklik

2-3 m

Yaprak

Düz, sert, sık yapılı, herdem yeşil

Yaprak

Sert ve parlak

Çiçekler

Beyaz, kırmızı, çiçek erkek organları uzunca ve fırça şekilli

Çiçekler

5-15 cm, Nisan-Ekim ayları arası çiçeklenme, beyaz, pembe ve
kırmızı renklerde, kokusuz

Bitki İstekleri

Ilıman iklim, sıcağa dayanıklı, soğuğa dayanıksız, iyi drene edilmiş
ve besince yüksek topraklar

Bitki İstekleri

İyi drene edilmiş besince zengin, hafif nemli ve asidik topraklar,
hafif gölge alanlar

Uygulama

Park ve bahçelerde bordür ve çit bitkisi olarak

Uygulama

Çit ve sınır bitkisi, tek tek ya da grup halinde

Orijini

Avustralya

Orijini

Uzak Doğu ve Asya

Türleri

C. leavis

Türleri

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

C. japonica, C. japonica ‘Lady Campbell’, C. japonica
‘White Rose’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil çalı ve ağaççıklardır. İnce, sık ve sarkık dallıdır. Yavaş
bir büyüme gösterir. Yaprakları mızraksıdır, kenarları tam ve koyu
yeşildir. Fırça benzeri çiçeklere sahiptir. Bu çiçekler yoğun, silindirik
formda, pembe, beyaz ve çoğunlukla kırmızı renklerdedir. İyi drene
edilmiş nemli toprakları sever. Soğuğa dayanıklı değildir. Güneş
ve bol ışığı sever. Yaz döneminde bol sulama ihtiyacı duymaktadır.
Yalnızca ılıman iklimlerde yaşayabilir. Ülkemizin tüm sahil
bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur. Budamaya çok uygundur
ve ilkbaharda hafifçe budanabilir. Park ve bahçelerde tek veya
gruplar halinde çit bitkisi olarak kullanılabilir.
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Herdem yeşil kalabilen çalı formunda bir bitkidir. Çiçekleri iri,
katmerli, yalın kattır ve gösterişlidir. İlkbaharda çiçek açmakta
olup, bazı türleri kışın çiçek açar. Kış aylarında rüzgarlardan
etkilenmektedir. Direkt güneşi ve nemli alanları sevmeyen bir
bitkidir. Ani sıcaklık değişimlerinden etkilenir ve bu durumda
çiçekleri dökülüp zamansız tomurcuklanma ortaya çıkar. Yarı
gölge alanları sevmektedir. Asitliği yüksek topraklarda iyi bir
gelişim gösterir. Yüzeysel bir kök yapısına sahiptir. Çalı formu
sebebiyle daha çok bahçelerde tercih edilmektedir.
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Carex Spp.

Caryopteris Spp.
Yükseklik

25-30 cm

Yükseklik

30-90 cm

Yaprak

Uzun, düz ya da kıvrık halde, genellikle turuncu, kahverengi,
kırmızı, yeşil renklerde

Yaprak

Güzel kokulu, gümüşi yeşil, oval, 3-8 cm

Çiçekler

Kahverengi

Çiçekler

Salkım yapısında, koyu mavi-mor, Ağustos-Eylül ayları çiçekleri açar

Bitki İstekleri

Güneşi sever, gölgeli fazla nemli alanlara uyum sağlayabilir

Bitki İstekleri

Bol ya da az güneşli alanlar, besince fakir sığ toprakları tolere eder

Uygulama

Havuz kenarları, su bahçeleri, bahçelerde

Uygulama

Küçük alanlar, balkon ve teraslar, çit bitkisi

Orijini

ABD

Orijini

Himalaya, Japonya

Türleri

C. evergold, C. oshimensis ‘Evergold’, C. morrowii variegata,
C. variegata

Türleri

C. X clandonensis ‘Heavenly Blue’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

1500’den fazla türü olan bu çalı grubunun her dem yeşil ve yaprak
döken türleri mevcuttur. Yapraklar genelde şerit halindedir ve
dardır. Bu yaprak yapısıyla yığınlar oluşturan bir saz türüdür.
Yaprakları mevsimlere göre renk değiştirmektedir. Çiçekleri
zayıf yapılıdır ve kahverengidir. Güneşli ve yarı gölge alanları
tercih etmektedir. Türe göre sulama miktarı değişiklik gösterir.
Gölgeli alanlarda, değişken renk durumu ile iyi bir peyzaj elemanı
olarak kullanılmaktadır. Su kenarlarında yapılan bitkilendirme
çalışmalarında da kullanılabilir.
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Yaz sonunda gösterişli çiçeklerini açar. Bu çiçekler mor ve mavi
renklerdedir. Güneşli ve yarı gölge alanları sever. Su ihtiyacı orta
derecededir. Kuraklığa dayanıklıdır. Ayrıca soğuğa dayanımı
da iyidir. Budamaya uygundur ve hızlı büyür. İyi drene edilmiş
toprakları sever. Teras ve balkon uygulamaları için idealdir.
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Cineraria Spp.

Cornus Spp.
Yükseklik

40-80 cm

Yükseklik

2-3 m

Yaprak

Derin girintili çıkıntılı, gümüşi renkli

Yaprak

Mevsimsel renklenme, geniş yapraklar

Çiçekler

Küçük ve sarı renkli bileşik çiçekler

Çiçekler

Beyaz-sarı

Bitki İstekleri

Bol güneşli sıcak yerleri sever, kuru topraklardan hoşlanır

Bitki İstekleri

Geçirgenliği iyi, nemli her türlü toprağa uyum sağlar

Uygulama

Bahçeler

Uygulama

Çit bitkisi

Orijini

Akdeniz Havzası

Orijini

Güney ve Orta Avrupa

Türleri

C. maritima

Türleri

C. alba ‘Sibirica’, C. stolonifera

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Derin girintili çıkıntılı yaprakları 4-10 cm civarındadır ve parlak
yeşildir. Yaprakları almaşık dizilidir. Salkımlar halinde yaz aylarında
papatya benzeri gösterişli çiçekleri açmaktadır. Güneşli alanları
sever, sıcağa ve kurağa dayanıklıdır. Besince zengin toprakları ve
sulamayı sever. Fazla sulanması, bitkinin gri renk almasını engeller.
Parklarda, bahçelerde, kurak alanlarda yapılacak bitkilendirme
çalışmalarında bordür oluşturma amacıyla kullanılabilir.
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Yaprakları iri, elips şekilli ve yeşildir. Sonbaharda bu yapraklar
kırmızımsı, bakır tonlarında bir renklenme oluşturur. Kışın
yapraklarını döker. Çiçekleri krem renklidir ve kokuludur. Yarı
gölge ve gölge alanları sever. Su isteği orta derecededir. Park ve
bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Hava kirliliğine dayanıklıdır.
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Cortaderia Spp.

Cotinus Spp.
Yükseklik

1.5-5 m

Yükseklik

3-3.5 m

Yaprak

Herdem yeşil, mavi yeşil, çizgisel

Yaprak

Bileşik yaprak tipi, oval

Çiçekler

Beyaz krem

Çiçekler

Sarı yeşil renkli, ilkbahar ortası-sonu çiçeklenme

Bitki İstekleri

Güneşi ve iyi drene edilmiş kumlu, taşlı toprakları sever

Bitki İstekleri

Toprak seçiciliği yok, iyi drene edilmiş topraklar

Uygulama

Doğal ve tropik bahçeler

Uygulama

Endüstriyel alanlar, karayolları

Orijini

Güney Amerika

Orijini

Doğu Asya, Batı-Güney Avrupa, Türkiye

Türleri

C. selloana

Türleri

C. coggygria

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Pampas otu olarak bilinmektedir. Ülkemizde bütün bölgelerde
yetişebilir ve hızlı bir büyüme gösterir. Yaprakları büyük bir çim
yaprağını andırmaktadır; 1-1.5 cm eninde olup şerit şeklindedir ve
gittikçe incelir. Demetler halinde gösterişli şekilde çiçek açar. Bu
gösterişli çiçekler sadece dişi bitkilerde meydana gelir. Çiçekleri
yoğun, dik ve tüylü, bileşik salkımlıdır. Sıcaklık ve kuraklığa
dayanıklıdır. Güneşi sever ve su isteği orta derecededir. Nemli,
yarım nemli ve kumlu topraklardan hoşlanır. Tüylü çiçekleri
oldukça dekoratiftir. Kumsal ve sulak alanlar, tropik bahçeler
ile kent parklarında görsel perdeleme ve sınırlama amaçlarıyla
kullanılabilir.
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Sık dallı ve yuvarlak tepeli bir çalı türüdür. Yapraklar kısa saplı,
geniş dairemsi şeklindedir. Yaprak üst yüzü yeşil alt yüzü mavimsi
yeşildir. İlkbahar aylarında sarı-yeşil renklerde çiçek açmaktadır.
Su isteği azdır. Besin gereksinimi azdır, güneşi sever. Çatı
bahçelerinde, kent parklarında, endüstriyel alanlarda kullanılır.
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Cotoneaster Spp.

Chaenomeles Spp.
Yükseklik

0.5-0.7 m

Yükseklik

2.5-3 m

Yaprak

Oval, bileşik, daire, geniş eliptik, ters yumurta şekilli

Yaprak

Elips şekilli, herdem yeşil

Çiçekler

Alacalı renkte, Mayıs/Haziran aylarında çiçeklenme

Çiçekler

Pembe turuncu renklerde

Bitki İstekleri

Besin bakımından orta derecede iyi olan her türlü toprak

Bitki İstekleri

Toprak seçiciliği yok, güneşi sever

Uygulama

Kaya bahçeleri, şehir parkları

Uygulama

Park ve bahçeler

Orijini

Çin

Orijini

Güney Doğu Avrupa

Türleri

C. horizantalis, C. salicifolia, C. dammeri

Türleri

C. japonica, C. speciosa, C. x superba

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Sık bir dallanma yapısı gösterir. Ters yumurta biçimindeki kalın
yapraklar, 1-1.5 cm ve kısa saplıdır. Yaprak üst yüzü parlak yeşildir
ve sonbaharda dökülmeden evvel morumsu kırmızı bir renk alır.
Bu renklenme ile peyzaj uygulamalarında görsellik açısından iyi
bir kullanım sağlar. Meyveleri 6-8 mm kadardır, kırmızı renktedir
ve etli yapıdadır. Sonbaharda bu meyveler kızarır ve kış ortasına
kadar bitki üzerinde kalır. Güneşi sever, kurak ve sıcak iklime sahip
bölgeler için uygundur. Yarı gölge alanlarda da güzel gelişim
gösterir. Kaya bahçelerinde yer örtücü olarak ve şehir bahçelerinde
kullanılır.
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Dik ve yaygın dallı herdem yeşil, boylu bir çalıdır. Yapraklar 5
cm, kalın, küt uçlu, mızrak veya kaşık şekillidir. Çiçekleri pembekırmızı renktedir ve şemsiye salkım yapısındadır. Toprak seçiciliği
yoktur. Su isteği orta derecededir. Güneşli ve yarı gölge alanlar
için uygundur. Park ve bahçelerde tek ya da gruplar halinde sıkça
kullanılan bir çalıdır. Görsel ve ses perdeleme, ayrıca sınırlama gibi
amaçlar ile otoyollarda ve endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
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Cyperus Spp.

Dracena Spp.
Yükseklik

0.8-1.5 m

Yükseklik

180 cm

Yaprak

Çizgisel yapıda, herdem yeşil

Yaprak

Herdem yeşil, kılıç şekilli

Çiçekler

Krem renkte, yaz ortası ya da sonuna doğru çiçeklenme

Çiçekler

Beyaz renkte

Bitki İstekleri

Gölge alanlar, kumlu topraklar

Bitki İstekleri

İyi drene edilmiş toprak, güneşli alanlar

Uygulama

Çatı bahçeleri, sulak alanlar

Uygulama

Çatı bahçeleri, kent parkları

Orijini

Madagaskar

Orijini

Afrika

Türleri

C. alternifolius

Türleri

D. indivisa, D. indivisa ‘Atropurpurea’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Tek yıllıktır ve herdem yeşildir. Hızlı şekilde büyür. Yaprak büyüklüğü
10-15 cm, çizgiseldir ve yapraklarda renk değişikliği olmaz. Çiçekleri
küçüktür ve krem renklidir. Gölgelik alanlarda yetişir ve kumlu
toprakları sever. Su isteği çoktur. Sulak alanlar, kent bahçeleri,
sahil bantlarındaki peyzaj uygulamalarında kullanılır.
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Herdem yeşil olan, palmiye benzeri çalı ve ağaçlardır. Büyüme
hızı orta derecededir. Yaprak şekli çizgiseldir ve rengi türe göre
yeşil ve kırmızı renklerde olabilir. Çiçek rengi beyaz-yeşil alacalıdır.
Çiçeklenme zamanı yaz başı ve ortasıdır. Güneşli ve yarı gölge
alanları sever. Su isteği orta derecededir. Çatı bahçeleri, tropikal
bahçeler, kent parklarındaki uygulamalarda kullanılır. İç mekan
bitkisi olarak da kullanılabilmektedir.
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Escallonia Spp.

Elaeagnus Spp.
Yükseklik

2m

Yükseklik

1-2 m

Yaprak

Herdem yeşil, parlak

Yaprak

Sarı, yeşil renkte, herdem yeşil

Çiçekler

Pembe, beyaz veya kırmızı

Çiçekler

Beyaz, çok belirgin olmayan, çok az kokulu

Bitki İstekleri

Toprak açısından seçici değil, güneşli, yarı gölge alanlar

Bitki İstekleri

İyi drene edilmiş, kireçsiz, orta nemli toprakları ve sıcağı sever

Uygulama

Çit bitkisi

Uygulama

Çit bitkisi, peyzaj uygulamaları

Orijini

Güney Amerika

Orijini

Kuzey Çin, Japonya

Türleri

E. ‘Apple Blossom’, E. ‘Red Dream’, E. rubra

Türleri

E. pungens ‘Maculata’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

2 m’ye kadar boylanabilir. Yaprakları geniştir, parlaktır ve herdem
yeşildir. Çiçeklenme haziran ayından başlar ve sonbahara kadar
sürer. Çok isteği olmayan bu çalı grubu, güneşli ve yarı gölge
alanları sever. Rüzgara, kuraklığa dayanıklıdır. Toprak açısından
seçici değildir ve geçirgen yapıda her türlü toprakta yetişebilir.
Tuzlu alanlardan etkilenmez. Özellikle sahil bölgelerinde çit bitkisi
olarak ve rüzgar kırma amaçlarıyla kullanılır.
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Herdem yeşildir ve yavaş bir gelişme gösterir. Çalımsı formu
kompakt bir yapıdadır. Yaprakları yumurta biçimindedir ve uç
kısımları sivridir. Yapraklarını döken ve dökmeyen türleri mevcuttur.
Çiçekleri ekim ve kasım aylarında görünür. Drenajı iyi yapılmış, orta
derecede nemli ve kireçli olmayan topraklarda iyi gelişme gösterir.
Sıcağı sever, kış güneşinden korunmalıdır. Kuraklığa dayanıklıdır.
Çit bitkisi olarak etkili bir görünüm sağlayabilir.

189

Euonymus Spp.

Fatsia Spp.
Yükseklik

3-4 m arasında değişen türler

Yükseklik

Doğada 4-5 m’ye kadar

Yaprak

Yaprak döken ya da her dem yeşil, oval, yeşil, sarı alacalı,
gümüşi, altuni renklerde olan türler

Yaprak

Herdem yeşil, parçalı 7-9 dilimli, yaprak kenarları hafif dişli

Çiçekler

Mayıs/Haziran aylarında çiçeklenme, göze çarpmayan
sarı renkte

Çiçekler

Uzun bir sapta beyaz renkli, sonunda siyah tomurcuklar

Bitki İstekleri

Güneşi sevmez, hafif alkali, killi, geçirgen topraklar

Bitki İstekleri

Bol güneş

Uygulama

Parklar ve bahçelerde peyzaj uygulamaları

Uygulama

Çit bitkisi, gruplar halinde uygulamalar

Orijini

Japonya

Orijini

Doğu Asya

Türleri

F. japonica

Türleri

E. alatus, E. fortunei, E. japonica, E. japonica ‘Aurea’,
E. japonica ‘Bravo’, E. japonica ‘Gold’, E. japonica ‘Green Spire’,
E. japonica ‘Kathy’, E. japonica ‘Microphylla’, E. japonica ‘Silver
King’, E. microphyllus ‘Aurea’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil ve yaprak döken yaklaşık 180 türü vardır. Oval, 2-15
cm büyüklüğündeki yaprakları türlere göre çeşitli renklerde olabilir.
Bu renkler sarı, yeşil, alacalı, gümüşidir. Bazı türlerde sonbahar
aylarında renklenmeler oluşur. Yaprakları genellikle dişlidir. Mayıs,
haziran aylarında çiçeklenme gözlemlenir. Sıcağa, gölge ve güneşli
alanlara toleransı iyidir. Su isteği azdır. Çit bitkisi ve grup olarak
yapılan bitki uygulamalarında, doğal ve formal bahçelerde,
endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
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Yaprakları iyi bir bakımda 30-40 cm’e kadar erişebilir. Kışın
yaprakları dökülmez. Çiçekler beyaz renklidir ve uzun bir sapta
yer almaktadır. Kış soğuklarına karşı çok iyi dayanıma sahiptir.
Geçirgenliği iyi olan hafif alkali toprakları sever. Rüzgarı sevmez.
Park ve bahçelerde kullanılır.
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Forsythia Spp.

Gaura Spp.
Yükseklik

1.8-2 m

Yükseklik

1.5 m

Yaprak

Uzunlamasına yumurta ya da mızrak şekilli

Yaprak

Olgunlaşma ile gümüşi bir yeşil renginde, mızrak şekilli

Çiçekler

Mart ve nisan aylarında çiçeklenme, altın sarısı renkte

Çiçekler

Pembe-beyaz renklerinin çeşitli tonları

Bitki İstekleri

Güneşli, yarı gölge alanlar, nemli, az derecede asidik ya da alkali,
besince zengin topraklar

Bitki İstekleri

Güneşi sever

Uygulama

Tek başına ya da grup halinde ve çit bitkisi olarak kullanımlar

Uygulama

Sınır bitkisi olarak, grup halinde uygulamalar

Orijini

Çin

Orijini

Texas ve Louisiana

Türleri

F. intermedia

Türleri

G. lindheimeri, G. lindheimeri variegata

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Sık dallı yukarı doğru dallanmış geniş formda bir çalıdır. Yazın yeşil
renkte olan yaprakları karşılıklı durumdadır. Yaprakların uzunluğu
8-12 cm’dir. Uzun dallar üzerindeki yaprakları bazen 3 parçalıdır.
Altın sarısı renkte, yoğun ve gösterişli bir çiçeklenme gözlemlenir.
Üç ve dört çiçekten oluşan gruplar, yapraklanma olmadan
ortaya çıkmaktadır. Ilıman iklimleri ve güneşli-yarı gölge alanları
tercih eder. Su isteği orta derecededir. Besince zengin, çok kuru
olmayan, az asidik veya alkali toprakları sever. Çit bitkisi olarak
kullanılmaktadır.
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İlkbahar aylarından yaz sonuna kadar bol çiçek veren çok yıllık
çalımsı bir bitkidir. Dalları toprak altından birçok sürgün halinde
yukarı doğru dik olarak gelişme gösterir. Yaprakları mızrak
şeklindedir. Yapraklarını kış mevsiminde döker. Yaz sıcaklığı ve
kış soğuğuna dayanıklıdır. Grup halinde kullanılması uygundur.
Aynı zamanda sınır bitkisi olarak kullanımı zarif bir görsel
oluşturmaktadır.
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Hebe Spp.

Ilex Spp.
Yükseklik

Min. 1 m

Yükseklik

2-3 m

Yaprak

Herdem yeşil, yeşil, gümüş renkleri ve çeşitleri

Yaprak

Çoğu herdem yeşil, birkaç türü yaprak döker

Çiçekler

Beyaz, mavi. mor

Çiçekler

Sonbaharda krem renkli çiçekler

Bitki İstekleri

Kireçli ve geçirgen toprak tipleri, güneşi sever

Bitki İstekleri

Güneşli, yarı gölge yerler, zengin toprak

Uygulama

Sahil bölgeleri, küçük bahçeler

Uygulama

Çit bitkisi, tek ve grup bitkilendirme

Orijini

Yeni Zelanda

Orijini

Avrupa, Afrika, Çin

Türleri

H. veronica

Türleri

I. crenata, I. aquifolium ‘argenteomarginata’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil bir bitkidir. Yaprakları değişik renklerde olup, elips
yapıdadır. Çiçekleri mavi, beyaz, mor renklerde olur. Çiçek açma
dönemi uzun sürmektedir. Bu yüzden tercih edilmektedir. Yarı
gölge ve gölge alanlarda iyi gelişir. İyi drene edilmiş asitli toprakları
tercih eder. Kuraklığa dayanıklı değildir. Sahil bölgeleri için yapılan
peyzaj uygulamalarında kullanılması uygundur.
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Çalı, ağaççık ve ağaç şeklinde olan türleri vardır. Yaprak kenarları
dikenli ve dişlidir. Türlerinin çoğu herdem yeşildir. Sonbaharda açan
çiçekleri krem renklidir. Daha sonra kışın kırmızı meyveleri oluşur.
Güneşli ve yarı gölge alanlar için uygundur. Drene edilmiş nemli
ve hafif asitli toprakları sever. Kurak alanlardan hoşlanmaz. Besin
değeri yüksek toprakları tercih eder. Su isteği orta derecededir.
Dona ve kuraklığa dayanıklıdır. Budamaya uygun olup, çit
oluşturmak ve tek ya da grup bitkilendirmeleri için kullanılır.
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Iris Spp.

Laurus Spp.
Yükseklik

0.8-1.2 m

Yükseklik

4-6 m

Yaprak

Herdem yeşil, dikdörtgenimsi

Yaprak

Herdem yeşil, mızraksı şekilli

Çiçekler

Eflatun, sarı, mor, ilkbahar ayları ve yaz başı

Çiçekler

Sarı, ilkbahar aylarında açan

Bitki İstekleri

Killi, humuslu topraklar ve güneşi sever

Bitki İstekleri

İyi drene olmuş tüm topraklar

Uygulama

Tropikal bahçeler, doğal bahçeler, çatı bahçeleri, sahil bantları

Uygulama

Yollar, caddeler, endüstriyel alanlar, çatı bahçeleri, kent parkları

Orijini

Avrupa, Türkiye

Orijini

Akdeniz havzası, Türkiye

Türleri

I. germanica, I. reticulata

Türleri

L. nobilis

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Kılıç biçimli yaprakları ve güzel kokan çiçekleri olan bir bitkidir.
Ülkemizde mor renkliyken, dünyada parlak maviden siyaha kadar
birçok rengi elde edilmiştir. Herdem yeşil bir bitkidir. Çiçekleri 5-10
cm büyüklüğündedir. Nemli-geçirgen toprakları ve güneşli alanları
tercih eder. Karayolları, sulak alanlar, çatı bahçeleri, kent parkları,
sahil bantları ve tropikal bahçelerde uygulamaları yapılır.
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Türkiye’de doğal olarak yetişir. Ayrıca peyzaj bitkisi olarak da
yetiştirilir. Büyüme hızı orta derecededir. Yapraklar 5-10 cm
büyüklüğündedir. Çiçekler sarı renklidir ve ilkbaharda açmaktadır.
Meyveleri mor renklidir. Besin ve su gereksinimi azdır, toprak
seçiciliği yoktur. Dona karşı dayanıklıdır. Gölge sağlamak ve
erozyon kontrolü için kullanılır. Ayrıca, kent parkları, yol ve
caddelerdeki bitkilendirme çalışmalarında da kullanılmaktadır.
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Lavandula Spp.

Leucothoe Spp.
Yükseklik

0.8-1.2 m

Yükseklik

1-3 m

Yaprak

Gri-yeşil renkte ve çizgisel, mızrak şekilli

Yaprak

Dikdörtgenimsi, mızrak şekilli

Çiçekler

Eflatun, mor renklerde

Çiçekler

Çiçek salkımları, çan, zil şekilli çiçekler

Bitki İstekleri

Kumlu, iyi drene edilmiş topraklar, güneşli, yarı güneşli alanlar

Bitki İstekleri

Humuslu ve asidik topraklar, hava kirliliğine dayanıklı

Uygulama

Yol ve caddelerde, çatı bahçeleri, tropikal bahçeler

Uygulama

Gölet kıyısı ve setlerin bitkilendirilmesi

Orijini

Akdeniz ülkeleri, Türkiye

Orijini

Asya, Amerika, Madagaskar

Türleri

L. angustifolia, L. officinalis

Türleri

L. fontanesiana, L. walterii

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Dal ve yapraklarıyla gri-yeşil renk oluşturan bir çalıdır. Yaprakları
gri-yeşil renkte ve çizgisel, mızrak şekilli olup otsu dokuludur.
Çiçekler eflatun, mor renklidir ve hoş kokuludur. Çiçeklenme
zamanı ilkbahar ortasından sonbahar başına kadardır. Kumlu ve
iyi drene olmuş toprakları sever. Su isteği ve bakım ihtiyacı azdır.
Soğuğa dayanımı iyi değildir. Çatı bahçeleri, tropik bahçeler, yollar
ve caddeler ile sahil bantlarında bitkilendirme çalışmalarında
kullanılmaktadır. Ayrıca kozmetik sektöründe de kullanım alanına
sahiptir.
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Yapraklarını döken ve herdem yeşil olmak üzere yaklaşık 50 türü
vardır. Yapraklar dikdörtgen ya da mızrak şekillerine sahip olabilir
ve 2-15 cm uzunluğundadır. Çiçekler 3-15 cm uzunluğunda bir
salkımda oluşur ve zil-çan şekilli bu çiçekler 4-20 mm’dir. Bunların
renkleri beyaz veya bazen pembedir ve sonbaharda ortaya çıkar.
Yarı gölge ve gölge alanları tercih eder. Nemli ve asidik topraklarda
iyi gelişme gösterir. Göletlerin kıyısında ve setlerin üzerindeki
bitkilendirme çalışmaları için kullanıma uygundur. İyi bir çit ve sınır
bitkisidir.
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Ligustrum Spp.

Loropetalum Spp.
Yükseklik

3-4 m

Yükseklik

2-5 m

Yaprak

Basit, kısa saplı

Yaprak

Kırmızı, pembe, herdem yeşil

Çiçekler

Beyaz, bileşik salkım

Çiçekler

Pembe, kırmızı

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar

Uygulama

Çit bitkisi

Uygulama

Peyzaj uygulamalarında kontrast amaçlı

Orijini

Avrupa, Kuzey Afrika, Avustralya, Çin, Asya ve Japonya

Orijini

Çin, Japonya

Türleri

L. japonicum, L. lucidum, L. lucidum ‘Texanum’, L. texanum,
L. texanum ‘Variegeta’

Türleri

L. chinense

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil veya yaprak döken bir çalı ve küçük ağaç formunda
bir cinstir. Oval, yuvarlak, dikey formlarda olabilir. Yaprakları basit
yapıda ve kısa saplıdır. Çiçekleri saplı veya sapsızdır. Humuslu ve
iyi drene edilmiş toprakları sever. Su isteği azdır ve kışa dayanımı
iyidir. Güneşli ve yarı gölge alanlarda iyi gelişim gösterir. Yollar,
caddeler, çatı bahçeleri, kent parkları, tropikal bahçelerde
yapılacak bitkilendirme çalışmaları için uygundur.
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Yapraklarını dökmez. Bahar başlangıcında kokulu pembe, kırmızı
renklerdeki çiçekleri oluşmaktadır. İnce dişli yapraklarının rengi
kırmızı, mor olan bir bitkidir. Şemsiye şeklinde dal yapısı mevcuttur.
Hızlı bir büyüme göstermez. Güneşli, yarı gölge alanları ve
besince zengin toprakları sevmektedir. Soğuğa ve kuraklığa karşı
dayanımı iyidir. Budama gerektirmez. Verimli ve iyi drene edilmiş
topraklarda güzel bir gelişim gösterir. Bitkinin renklenme durumu
peyzaj çalışmalarında iyi bir görsellik sunmaktadır.
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Miscanthus Spp.

Nandina Spp.
Yükseklik

2 m’ye kadar

Yükseklik

2-2.5 m

Yaprak

Kenarları beyaz çizgili yeşil yapraklar

Yaprak

Bitki İstekleri

Herdem yeşil-yarı herdem yeşil, yapraklar yeşil, pembe, kırmızı
ya da bronz renklerde

Tam güneş ister

Çiçekler

Krem renkte, yaz aylarında

Uygulama

Grup halinde bitkilendirme çalışmaları, su kenarları

Bitki İstekleri

Bakım isteği az

Orijini

Japonya

Uygulama

Peyzaj uygulamalarında gruplar halinde ve kaya bahçelerinde

Türleri

M. sinensis, M. sinensis ‘Zebrinus’

Orijini

Çin, Japonya

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Türleri

N. domestica, N. domestica ‘Fire Power’, N. domestica
‘Gulf Stream’, N. domestica ‘Seika’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Yaklaşık 15 türü vardır. Yaz sonu ve sonbaharda oluşan mor
kahverengi ya da bakır renkli salkımları mevcuttur. Yaprakları tipik
olarak buğdaygil yaprağı görünümündedir. Sapları diktir, incedir ve
dallanma yapmaz. Güneşi sever. Suya ihtiyacı az olan bir bitkidir.
Donlardan kolay etkilenmektedir. Gruplar halinde kullanım ve
sulak alanlardaki peyzaj çalışmaları için çok uygundur.
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Orta boylu çalıdır. Dik ve yukarı yönelmiş, birkaç dallı ve uzun
sürgünlere sahiptir. Üçlü tüysü yaprakları vardır. Yaprakları
sürdüğünde kırmızıdır, daha sonra açık yeşil bir renk alır. Yapraklar
sonbahar aylarında kan kırmızı bir hale gelir. Yapraklarını dökmez,
ancak aşırı soğuklarda dökebilir. Soğuğa dayanımı iyidir. Güneşli ve
yarı gölge alanları sevmektedir. Budamaya uygundur. Nemli, asidik,
iyi drene edilmiş topraklarda sağlıklı gelişir. Endüstriyel alanlarda,
kaya bahçelerinde, yollarda, caddelerde, çatı bahçelerinde ve sahil
bantlarında yapılan bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
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Nerium Spp.

Paeonia Spp.
Yükseklik

3-6 m

Yükseklik

15-25 cm

Yaprak

Herdem yeşil, koyu yeşil, gri yeşil, mızrak şekilli

Yaprak

Bileşik tüysü, yumurta biçimli ve saplı

Çiçekler

Beyaz, kan kırmızı renklerde

Çiçekler

Pembe, beyaz, kırmızı renklerde

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar, besince zengin, nemli ve iyi drene
edilmiş topraklar

Bitki İstekleri

Nemli, humuslu, iyi drene edilmiş topraklar, sıcak ve ılıman iklimler

Uygulama

Kent parkları, sahil bantları, tropikal bahçeler, endüstriyel alanlar

Uygulama

Park ve bahçeler

Orijini

Akdeniz ülkeleri, Türkiye

Orijini

Çin, Japonya, Sibirya

Türleri

N. oleander

Türleri

P. officinalis, P. mascula, P. peregrina

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil çalı ya da ağaççık yapısında bitkidir. Dik olarak
büyür ve yanlara doğru yayılır. Geniş alanda yer kaplar. Yaprakları
sert, mızrak şekillidir ve renkleri koyu yeşil-gri yeşil arasında
değişkenlik gösterir. Çiçekleri huni şeklindedir. Güzel kokuludur.
Yaz aylarından sonbahar aylarına kadar çiçek açar. Tohumları
zehirlidir. Kuru ve güneşli alanları sever, donlara karşı tolerans
göstermez. Sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır. Susuzluğa karşı en
dayanıklı bitkilerdendir. Besin maddesi bakımından zengin, nemli
ve iyi drenajlı topraklarda sağlıklı bir şekilde yetişmektedir. Peyzaj
çalışmalarında rüzgar kırma ve görsel perdeleme gibi işlevleri ile
çeşitli alanlarda kullanılabilir.
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Geniş bir coğrafyada yayılım gösteren bir cinstir. Çok yıllık,
gövdesi otsu ya da odunsu ve yazın yeşil çalı formunda bir bitkidir.
Yaprakları bileşik yapıdadır ve loblu-dişli lobludur. Mayıs, haziran
aylarında çiçeklenir. Meyveleri 25-30 mm’dir. Güneşli, yarı gölge
alanları sever. Besince zengin, kireçli topraklarda iyi yetişir. Su
ihtiyacı ve kuraklığa dayanımı orta derecededir. Grup halinde
bitkilendirme çalışmalarında, park ve bahçelerde kullanılır.
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Philadelphus Spp.

Phormium Spp.
Yükseklik

2-3 (4) m

Yükseklik

2-5 m

Yaprak

Herdem yeşil, yeşil, yumurta biçimli, sivri, pürüzlü

Yaprak

Kırmızı, pembe renklerde

Çiçekler

Beyaz renkli ve tek tek, kokulu

Çiçekler

Sarı, turuncu renklerde

Bitki İstekleri

İyi drene edilmiş, nemli ve besince zengin topraklar

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar, iyi drene edilmiş, nemli topraklar

Uygulama

Peyzaj uygulamaları

Uygulama

Kaya bahçeleri, kış bahçeleri, havuz kenarları bitkilendirme

Orijini

Doğu Avrupa

Orijini

Yeni Zelanda

Türleri

P. coronarius, P. virginalis

Türleri

P. tenax, P. tenax ‘Atropurpureum’, P. tenax ‘Variegatum’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Gövde kabuğu kahverengidir. Yapraklar yumurta biçimli, 4.5-9 cm
uzunluğunda, koyu yeşil mat ve az pürüzlüdür. Çiçekler beyaz ve
tek tek bulunmaktadır. Çiçekler haziran ayı başında açar. Güneşli
ve yarı gölge alanlarda yetişir. Sulamasının düzenli yapılması
gerekir. İyi drene edilmiş, besince zengin topraklarda gelişimi iyidir.
Budamaya uygundur. Aşırı dona karşı duyarlıdır. Kentsel alanlar
içinde iyi bir gelişim gösterir.
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Yaprak dökmez ve çok yıllıktır. Yapraklarının uçları sivridir ve
yapraklar kök bölgesinden grup şeklinde çıkar. Mayıs ayında
çiçeklenme meydana gelir. Don etkisine karşı dayanıksızdır.
Drenajı iyi, geçirgen ve hafif killi toprakları sevmektedir. Hava
kirliliğine karşı tolerans gösterir. Sahil bölgelerinde yetişir ve
deniz nemini sever. Kaya ve kış bahçeleri ile havuz kenarlarının
bitkilendirilmesinde kullanılmaktadır.
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Photinia Spp.

Pittosporum Spp.
Yükseklik

3-15 m

Yükseklik

0.6-10 m

Yaprak

Herdem yeşil, yeni sürgünler alev kırmızısı, oval, sert

Yaprak

Herdem yeşil, sarı, gümüşi, mor, krem renklerde,

Çiçekler

Şemsiye tipi kurullar, küçük, hafif pembe, nisan, mayıs ve
haziran aylarında çiçeklenme

Çiçekler

Hoş kokulu, salkım şeklinde, geç ilkbahar erken yaz
döneminde çiçeklenme

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar, iyi drene edilmiş, humuslu topraklar

Bitki İstekleri

Güneşli, yarı gölge alanlar

Uygulama

Çit bitkisi, kent parkları, tropikal bahçeler

Uygulama

Yollar, caddeler, sahil bantları, tropikal bahçeler

Orijini

Güney Amerika, Asya, Çin

Orijini

Akdeniz

Türleri

P. fraseri, P. fraseri ‘Red Robin’, P. fraseri ‘Little Red Robin’,
P. fraseri ‘Nana’, P. serrulata, P. serrulata ‘Red Robin’, P. serrulata
‘Red Robin Nana’

Türleri

P. tobira, P. tobira ‘Nana’

Boy/Çap

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Başlarda dik, sonra yuvarlak ve zamanla oldukça sıkı ve çok
dallı gelişim gösteren bir çalı cinsidir. Hızlı bir şekilde büyür ve
uzun ömürlü bir bitkidir. Kırmızı renkli uç yaprakları, bitkiye adını
vermiştir. Yaprakları herdem yeşil, oval şekillidir. İlkbahar aylarında
krem, beyaz renklerde çiçeklenir. Çiçekleri hoş kokuludur. Güneşli
ve yarı gölge alanları sever. Nemli olmayan, iyi drene edilmiş
topraklarda iyi gelişir. Hafif kireçli topraklara karşı tolerans
gösterebilir. Su isteği orta derecededir. Budamaya dayanıklıdır.
Bu sebep ile çit bitkisi olarak kullanılır. Yollar, caddeler, endüstriyel
alanlar ve tropikal bahçelerin bitkilendirme çalışmalarında
kullanılır.
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Boylu çalı ve kısa boylu ağaç formunda olan bir bitkidir. Sık dallıdır
ve bunlar yukarı doğru yönelmektedir. Herdem yeşil, ters yumurta
şeklinde yaprakları vardır. Yapraklar serttir ve 10 cm genişliğe
kadar büyüyebilir. Yaprak üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü ise
açık yeşildir. Yavaş büyüme gösterir. Yarı güneşli-gölge alanları
ve iyi drene edilmiş toprakları sevmektedir. Işık isteği fazladır. Su
isteği orta derecededir. Tuza ve kuraklığa dayanıklıdır. Donlara
karşı ise dayanıksızdır. Yollarda, caddelerde, kent parklarında ve
tropikal bahçelerde yapılacak peyzaj uygulamalarında kullanılır.
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Pyracantha Spp.

Rhododendron Spp.
Yükseklik

2.5-3 m

Yükseklik

3-4 m

Yaprak

Herdem yeşil, mızrak şekilli

Yaprak

Herdem yeşil, geniş şerit, eliptik şekillerde,

Çiçekler

Beyaz, krem renklerde, kokulu

Çiçekler

Mor, beyaz, kahverengi lekeli

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı güneşli alanlarda, iyi drene edilmiş topraklarda

Bitki İstekleri

Gölge alanlar, humuslu ve iyi drene edilmiş topraklar

Uygulama

Endüstriyel alanlar, kent parkları, kaya bahçeleri, yollar, caddeler

Uygulama

Sulak alanlar, çatı bahçeleri, kent parkları, tropikal bahçeler

Orijini

Türkiye, İtalya, Batı Asya

Orijini

Avrupa, Asya, Avustralya, Türkiye

Türleri

P. coccinea, P. coccinea ‘Nana’

Türleri

R. ‘Cunningham White’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Dikey ve dağınık forma sahiptir. Sık dallı, dikenli, kompakt
gelişim gösteren bir çalıdır. Yaprakları mızrak şekilli, dar ve koyu
yeşildir. İlkbahar başında çiçek açmaya başlar. Çiçekler beyaz
ve krem renklerdedir. Meyveleri kırmızı, turuncu, sarı olan türleri
vardır. Sonbahar aylarında bronz renk alır. Dalları dikenlidir.
Güneşli alanları sever. İyi drene edilmiş topraklarda yetişir. Su
isteği azdır. Kuraklığa ve tuza dayanıklıdır. Yollar ve caddelerde,
kent parklarında yapılan bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
Budamaya dayanıklı olması sebebiyle çit bitkisi olarak tercih edilir.
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Dağınık şekilli forma sahiptir. Yaprakları küçük ve herdem yeşildir.
Çiçekleri beyaz, mor, pembe renklerdedir. Gölge alanları ve humuslu,
iyi drene edilmiş toprakları sever. Su ihtiyacı orta derecededir.
Dona dayanıklıdır. Bakım ihtiyacı azdır. Sulak alanlarda ve kent
parklarında yapılan peyzaj uygulamalarında kullanılır.
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Rosa Spp.

Rosmarinus Spp.
Yükseklik

1-2 m

Yükseklik

1-2 m

Yaprak

Yaprak döken, yeşil renkte

Yaprak

Herdem yeşil, çizgisel şekilli

Çiçekler

Kırmızı, pembe, sarı, beyaz, mor, turuncu renklerde

Çiçekler

Mor renkli, kokulu

Bitki İstekleri

Güneşli, yarı güneşli alanlar, humuslu ve iyi drene edilmiş topraklar

Bitki İstekleri

Güneşli alanlar, iyi drene olmuş her türlü toprak

Uygulama

Endüstriyel alanlar, yollar, caddeler, çatı bahçeleri, kent parkları

Uygulama

Kaya bahçeleri, tropikal bahçeler, çatı bahçeleri, yollar, caddeler,
kent parkları

Orijini

Anadolu, Çin

Orijini

Kuzey Amerika, Akdeniz ülkeleri, Türkiye

Türleri

R. alba, R. semperflorens

Türleri

R. officinalis, R. officinalis ‘Prostratus’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

1-2 m boyunda ve 1-2 m çapında bir çalı türüdür. Yaprakları yumurta
şekilli, 5-10 cm büyüklüğünde ve yeşil renktedir. Çiçeklenme zamanı
kış ayları başından sonbahar sonuna kadar sürmektedir. Meyveleri
kahverengi, turuncu renklerdedir. Güneşli alanları sever. İyi drene
edilmiş, humuslu topraklarda iyi gelişir. Su isteği orta derecededir.
Bakım ihtiyacı fazladır. Yollar, caddeler, meydanlar, kent parkları,
endüstriyel alanların bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
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İnce, narin çok dallı, dik bir bitkidir. Yapraklarının üst kısmı yeşil altı
beyaz renklidir. Yapraklar karşılıklı, sapsızdır. Tüm sene çiçeklidir.
Çiçekleri mordur ve bir eksen üzerinde salkım şeklindedir.
Güneşli alanlarda iyi gelişir. Su isteği azdır. Toprak konusunda
seçiciliği bulunmaz. Kaya bahçeleri, tropikal bahçeler, endüstriyel
alanlar, sahil bantları, yollar, caddeler, kent parklarında yapılan
bitkilendirme çalışmalarında kullanılır.
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Santolina Spp.

Spiraea Spp.
Yükseklik

30-60 cm

Yükseklik

1.2-1.8 m

Yaprak

Herdem yeşil, beyazımsı gri renkte, dikdörtgenimsi şekilli

Yaprak

Yeşil renkli, mızrak ve yumurta şekilli

Çiçekler

Parlak sarı renkte

Çiçekler

Beyaz, pembe, krem renklerde

Bitki İstekleri

Güneşli alanlar, iyi drene edilmiş herhangi bir toprak tipi

Bitki İstekleri

Güneşli alanlar, nemli ve organik maddece zengin topraklar

Uygulama

Tropikal bahçeler, sahil bantları, yollar, caddeler, endüstriyel
alanlar

Uygulama

Tek veya gruplar halinde park ve bahçelerde, refüjlerde,
kent parklarında

Orijini

Batı Akdeniz, Türkiye

Orijini

Japonya

Türleri

S. chamaecyparissus

Türleri

S. japonica

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Kayalık ve yamaç alanlarda doğal olarak görülmektedir. Yaprakları
beyazımsı gri renkli ve kokuludur. Bu yaprakları aromatiktir.
Çiçekleri parlak sarı renktedir ve çiçeklenme ilkbaharda başlayıp
sonbahara kadar sürmektedir. Güneşli alanları sever ve toprak
konusunda seçici değildir. Su isteği orta derecededir. Dona ve
kuraklığa karşı dayanıklıdır. Tropikal bahçeler, sahil bantları, çatı
bahçeleri, yolar, caddeler ve endüstriyel alanlarda yapılan bitki
çalışmalarında kullanılır.
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Büyüme hızı orta derecededir. Yapraklar mızrak-yumurta şekilli, alt
yüzü seyrek tüylü ve grimsi yeşil, üst yüzü ise açık yeşil renklerdedir.
Genç sürgünler dik yapıdadır. Çiçekler kısa saplıdır ve şemsiye
şekilli salkım yapısındadır. Çiçek renkleri beyaz, pembe, krem
renklerde türe göre değişmektedir. Güneşli-yarı gölge alanları
sevmektedir. Nemli ve besleyici toprakları tercih etmektedir.
İlkbahar donlarından etkilenir ve kurağa karşı tolerans gösterir.
Dayanıklı bir çalı türüdür. Kent parklarında, tropikal bahçelerde,
park ve bahçelerde peyzaj çalışmalarında kullanılır.

215

Syringa Spp.

Teucrium Spp.
Yükseklik

3-4 m

Yükseklik

0.5-5 m

Yaprak

Yeşil, oval şekilli

Yaprak

Beyaz, krem, gri, açık mavi renklerde

Çiçekler

Beyaz, pembe, eflatun, mavi renklerde

Çiçekler

Mor, mavi, pembe renklerde

Bitki İstekleri

Güneşli alanları sever, toprak seçiciliği yok

Bitki İstekleri

Güneşli alanlar ve hafif topraklar

Uygulama

Park ve bahçelerde grup halinde ya da tek olarak, kent parkları,
tropikal bahçeler

Uygulama

Çit bitkisi

Orijini

Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Türkiye

Orijini

Orta Doğu, İran

Türleri

S. vulgaris

Türleri

T. chamaedrys, T. fruticans

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Dik bir çalı ya da ufak bir ağaç formundadır. Yapraklar geniş
yumurta şekilli veya oval, sivri uçlu üst kısmı koyu, alt kısmı
hafif mattır. Bahar sonunda beyaz, eflatun, mavi ve pembe
renklerde çiçeklerini açmaktadır. Soğuğa ve dona dayanıklıdır.
Güneşli alanları sever. Kuru hava koşullarında sulanmasına
dikkat edilmelidir. Killi, havalandırılma derecesi iyi ve nemli her
türlü toprakta yetişir. Yollarda, caddelerde, sahil bantlarında,
tropikal bahçelerde ve endüstriyel alanlarda yapılan bitkilendirme
çalışmalarında kullanılır.
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Yapraklar dikdörtgenimsi, ters yumurta şekillerinde genellikle küt
dişli veya dişlidir. Çiçekler türe göre mor, mavi ve pembe renklerde
olabilir. Yaprakları açık mavi, gri, beyaz ve krem renklerde olabilir.
Aromatik bir bitkidir. İyi drene olmuş, hafif toprakları ve güneşli
alanları sever. Kuraklığa, dona ve hava kirliliğine dayanımı iyidir.
Çit bitkisi olarak kullanılabilir.
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Vangelya Spp.

Weigela Spp.
Yükseklik

2-4 m

Yükseklik

1.5 m

Yaprak

Herdem yeşil veya yaprak döken, yeşil, yumurta biçimli

Yaprak

Yeşil renkli, uzun yumurta, elips şekillerinde

Çiçekler

Yassı, şemsiye şekilli, beyaz

Çiçekler

Beyaz, kırmızı, pembe

Bitki İstekleri

Yarı güneşli alanlar, humuslu, killi, kumlu topraklar

Bitki İstekleri

Yarı gölge alanlar, iyi drene edilmiş kumlu, killi verimli topraklar

Uygulama

Park ve bahçelerde çit bitkisi olarak, endüstriyel alanlar

Uygulama

Park ve bahçeler, kent parkları, meydanlar

Orijini

Kuzey Asya, Afrika, Avrupa, Türkiye

Orijini

Doğu Asya, Çin, Kore

Türleri

V. lucidum, V. tinus, V. tinus ‘Variegatum’

Türleri

W. florida, W. florida ‘Purpurea’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Yurdumuzun tüm sahil kesimlerinde yetiştiriciliği yapılır. Herdem
yeşil veya yaprak döken yaklaşık 175 türü mevcuttur. Yaprakları
tam dişli ve tırtıklı türleri vardır. Çiçekler pembe, beyaz renklerde
olabilir. Ilıman iklime sahip bölgeleri, güneşli ve yarı gölge
alanları sever. Yoğun sıcak havaları sevmez. Kışa ve donlara karşı
dayanıklıdır. Budamaya da dayanıklı olduğu için çit bitkisi olarak
kullanıma uygundur. Park ve bahçelerde, endüstriyel alanlarda,
kent parklarında ve tropikal bahçelerde kullanılır.
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Ülkemizde sahil kesimlerinde yetiştirilmektedir. Yapraklarını döken
yaklaşık 12 türü bulunmaktadır. Yaz aylarında yaprakları kısa
saplı, yumurta ya da elips şeklindedir. Yaprakların üst yüzü yeşil ve
tüysüz, alt yüzü tüylüdür. Çiçekler mayıs sonunda, beyaz, kırmızı
ve pembe renklerde açar. Fazla sıcaktan hoşlanmaz ve soğuğa
karşı tolerans göstermektedir. Hava kirliliğine dayanıklıdır. Yollar,
caddeler, meydanlar, kent parklarında yapılacak bitkilendirme
çalışmalarında vurgu ve yönlendirme amacıyla kullanılabilir.
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Yucca Spp.
Yükseklik

40-175 cm

Yaprak

Herdem yeşil, sert, kılıç şekilli

Çiçekler

Beyaz, beyazımsı sarı renklerde

Bitki İstekleri

Aşırı soğuk olmayan her iklim, seçiciliği yok

Uygulama

Park ve bahçelerde

Orijini

Amerika

Türleri

Y. flamentosa, Y. filifera ‘Australis’

Boy/Çap

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Herdem yeşil, çok yıllık çalı veya ağaççıklardır. 40-50 türü
bulunmaktadır. Yapraklar sert yapıdadır ve kılıç şeklindedir.
Dik salkım şeklinde beyaz, beyazımsı sarı renkte çiçekleri vardır.
Drenajı iyi topraklarda iyi gelişme gösterir. Kuraklığa ve sıcaklara,
soğuk havalara karşı dayanıklıdır. Yolların, caddelerin, endüstriyel
alanların ve kaya bahçelerinin bitkilendirme çalışmalarında
kullanılır. Parklarda ve bahçelerde yapılan dikimi sonrasında, ilk
yıllarda sulanmasına özen gösterilmelidir.
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SARILICILAR
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Campsis Spp.

Hedera Spp.
Yükseklik

Yükseklik: 9-12 m

Yükseklik

Yükseklik: 0.1-0.2 m

Yaprak

Yaprak: eliptik şekilli, uçları sivri, 9-11 yaprakçık

Yaprak

Yaprak: herdem yeşil, kalp şekilli

Çiçekler

Çiçekler: sarı-turuncu renklerde, bileşik salkım, boru şekilli

Çiçekler

Çiçekler: yeşil, belirgin olmayan

Bitki İstekleri

Bitki istekleri: güneşli alanlar, toprak seçiciliği yok

Bitki İstekleri

Bitki istekleri: yarı gölge-gölge alanlar, toprak seçiciliği yok

Uygulama

Uygulama: park ve bahçeler, kaya bahçeleri, tropikal bahçeler

Uygulama

Uygulama: yollar, caddeler, kent parkları, kaya bahçeleri

Orijini

Orijini: ABD

Orijini

Orijini: Avrupa

Türleri

Türleri: C. radicans

Türleri

Türleri: H. helix, H. helix ‘Hibernica’

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

10 m’ye kadar olan havai kökleri sayesinde tırmanabilme
özelliğindeki odunsu bir sarmaşıktır. Yaprakları 9-11 yaprakçıktan
meydana gelir ve kısa saplıdır. Yapraklar 3-6 cm’dir ve kenarları
dişlidir. Çiçeklerin dış yüzü turuncu renkte, iç kısmı sarı renklerdedir.
Meyveleri yeşil renklidir. Güneşi sever ve toprak seçiciliği yoktur. Su
isteği azdır. Kurağa karşı dayanıklıdır. Kaya bahçelerinde, tropikal
bahçelerde, kent parklarında ve sahil bandında yapılacak peyzaj
çalışmalarında kullanılabilir.
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Yer örtücü, sarılıcı, tırmanıcı, yerde sürünücü bir bitkidir. Yapraklar
4-8 cm’dir ve dilimlidir. Sonbaharda yaprakları kırmızıya dönen
türleri de mevcuttur. Çiçek rengi yeşildir. Meyveleri zehirlidir. Güneşli
ve gölgeli alanların tamamında yetiştirilebilir. Hızlı bir büyüme
gösterir. Bakım ihtiyacı azdır. Toprak seçimi yoktur. Geçirgen
herhangi bir toprak tipinde yetiştirilebilir. Soğuğa dayanımı çok
iyidir. Duvarların kapatılması için kullanılır. Yollar, caddeler, kent
parkları, kaya bahçeleri bitkilendirilmesi için kullanılabilir.
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Jasminum Spp.

Lonicera Spp.
Yükseklik

2-3 m

Yükseklik

3-5.5 m

Yaprak

Eliptik, yumurta şekilli, sivri uçlu, 3-7 (9) yaprakçık

Yaprak

Yumurta şekilli, oval, yeşil, koyu yeşil ve mavi yeşil renklerinde

Çiçekler

Beyaz, kokulu

Çiçekler

Beyaz pembe, krem, sarımsı beyaz

Bitki İstekleri

Güneşli-yarı gölge-gölge alanlar, humuslu, kumlu topraklar

Bitki İstekleri

Güneş ve ışığı sever, verimli, killi alkali topraklar

Uygulama

Yollar, caddeler, çatı bahçeleri, tropikal bahçeler

Uygulama

Çit bitkisi

Orijini

Hindistan

Orijini

Rusya, Türkistan, Akdeniz ülkeleri, Türkiye

Türleri

J. sambac, J. officinale

Türleri

L. japonica, L. etrusca, L. nitida, L. pileata

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Güzel kokulu bir sarılıcı bitkidir. Yapraklarını döker. Yaprakçık
sayısı 3-7 (9)’dur ve yapraklar eliptik, yumurta biçimli şekillerde,
sivri uçludur. Çiçekleri beyaz renklidir. Güneşli-yarı gölge-gölge
alanlarda ve humuslu kumlu topraklarda yetişir. Sıcak ve ılıman
iklim koşullarını sevmektedir ve soğuk iklime dayanıksızdır. Az
miktarda, düzenli sulamayı tercih eder. Çatı bahçelerinde, kent
parklarında, tropikal bahçelerde, sahil bantlarında, yollar ve
caddelerde kullanılabilir.
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Yaprak döken ve herdem yeşil olan, sarılıcı, çalı ve ağaç formunda
türleri mevcuttur. Yaprakları oval, yumurta şekilli ve 1-10 cm
uzunluktadır. Renkleri yeşil, koyu yeşil, mavi yeşil ve koyu olmakla
beraber kış başlangıcında bronzdur. Çan şeklindeki çiçekleri
yenilebilir nektar üretmektedir. Yaz boyu çiçekleri güzel koku
yaymaktadır. Tuz dayanımı vardır. Işığı ve yarı gölge alanları sever.
Çit bitkisi olarak kullanımı idealdir ve budamaya uygundur.
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Parthenocissus Spp.

Rhyncospermum Spp.
Yükseklik

30 m’ye kadar

Yükseklik

5-10 m

Yaprak

Donuk yeşil renkte, eliptik oval, 3-5 parçalı, uzun saplı

Yaprak

Yeşil renkte

Çiçekler

Yeşil renkte, haziran ayında çiçeklenme

Çiçekler

Beyaz, krem, gri renklerde

Bitki İstekleri

Güneşli-yarı gölge-gölge alanlar, besleyici topraklar

Bitki İstekleri

Güneşli ve yarı gölge alanlar, bakım ihtiyacı az

Uygulama

Duvar ve yapıların örtülmesi

Uygulama

Park, bahçe, pergola

Orijini

Kuzey Doğu Amerika

Orijini

Himalayalar

Türleri

P. quinquefolia, P. tricuspidata

Türleri

R. jasminoides

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

12 türü olan sarılıcı bir bitkidir. Bu türler içerisinde bir tanesi süs
bitkisi üretiminde kullanılmaktadır. Yapraklarını döken bir bitkidir.
Yaprakları donuk yeşil renkte, 3-5 lopludur ve sonbaharda kırmızı
olmaktadır. Çiçekleri yeşildir. Budamaya yatkındır. Güneşli-yarı
gölge-gölge alanlar ve besin değeri yüksek topraklarda iyi bir
gelişim gösterir. Kuraklığa ve hava kirliliğine dayanıklıdır. Duvar ve
yapıların örtülmesinde peyzaj materyali olarak kullanılır.
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Yaprak dökmeyen ve 10 m’ye kadar ulaşabilen sarılıcı bitkilerdir.
Beyaz çiçekleri kokuludur ve yaz ortasına kadar bitki üzerinde
kalır. Güneşi sever. Sıcak ve kuraklığa karşı dayanıklıdır. Geçirgen
topraklarda iyi gelişir. Park ve bahçelerde yer örtücü olarak kullanılır.
Ayrıca pergolalarda uygulama bitkisi olarak da kullanılabilir.
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Rosa Spp.

Wisteria Spp.
Yükseklik

10-15 m

Yükseklik

3 m’den uzun

Yaprak

Yaprak döken, yeşil renkli

Yaprak

Yeşil renkli, elips şekilli, sivri uçlu

Çiçekler

Kırmızı, pembe, sarı renkli, çan şekilli

Çiçekler

Mor renkli (bazen beyaz)

Bitki İstekleri

Işık gören alanlar, kumlu ve killi topraklar

Bitki İstekleri

Güneşli alanlar, iyi drene edilmiş, besleyici topraklar

Uygulama

Park ve bahçeler

Uygulama

Park, bahçeler, pergola

Orijini

Anadolu, Çin

Orijini

Çin, Kore, Japonya

Türleri

R. climbing, R. rampicanti

Türleri

W. sinensis

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Boy

20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm,
100-125 cm, 125-150 cm, 150-175 cm, 175-200 cm

Yaprakları yeşil renklidir. Çok çiçekli sarılıcı bir gül çeşididir. Kırmızı,
pembe, sarı renkli ve çan şekilli çiçekler açmaktadır. Güneşli
alanlarda iyi yetişir. Kumlu ve killi topraklarda sağlıklı bir gelişim
gösterir. Park ve bahçelerde kullanılmaktadır.
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Sarılıcı ve yaprak döken bir bitkidir ve 10 türü vardır. Çiçekleri
ilkbahardan yaza kadar açar ve mor, pembe ve bazen beyaz
renklidir. Çiçekler 10-18 cm uzunluğunda salkım şeklindedir. Ilıman
ve sıcak iklim görülen bölgelerde yetişir. Güneşli-yarı gölge alanları
sever. Hafif asidik, besince zengin toprakları tercih eder. Bahçe
önlerinin ve duvarlarının kapatılması amacıyla kullanılabilir.
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Piktogramlar
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SÜTUN BİÇİMLİ

GENİŞ SARKIK YAPI

KURU TOPRAKLARDA
YETİŞMEYE UYGUN

YENİLEBİLİR MEYVELER

OVAL

12 METREDEN FAZLA
YÜKSEKLİK / 1. BOY

NEMLİ TOPRAKLARDA
YETİŞMEYE UYGUN

BAL-NEKTAR BİTKİSİ

YUVARLAK/KÜRE ŞEKİLLİ

6-12 METRE ARASI
YÜKSEKLİK / 2. BOY

ZORLU YÜZEYLERE DAYANIKLI

SÜS ÇİÇEKLERİ

DÜZ KÜRE ŞEKİLLİ

6 METREDEN AZ
YÜKSEKLİK / 3. BOY

ZORLU YÜZEYLERE KISMEN
DAYANIKLI

SÜS BİTKİSİ MEYVESİ

DAR KONİ/DAR PİRAMİT
ŞEKİLLİ

HAFİF AÇIK TAÇ

ZORLU YÜZEYLERE DAYANIKSIZ

SÜS BİTKİSİ KABUĞU

GENİŞ KONİ/GENİŞ PİRAMİT
ŞEKİLLİ

YARI AÇIK TAÇ

DONA KARŞI HASSAS

SÜS BİTKİSİ SONBAHAR RENGİ

OVOİD/YUMURTA ŞEKİLLİ

YOĞUN TAÇ

RÜZGARA KARŞI HASSAS

TÜYLÜ/BİRLEŞİK YAPRAK

GENİŞ OVOİD

KİLLİ TOPRAKLAR İÇİN UYGUN

BUZ ÇÖZÜCÜ TUZA KARŞI
HASSAS DEĞİL

GRİ YAPRAK

DAR VAZO ŞEKİLLİ/OBOVOİD

KİREÇLİ TOPRAKLAR İÇİN
UYGUN

KÜÇÜK BAHÇE

ALACALI YAPRAK

YELPAZE ŞEKİLLİ/VAZO ŞEKİLLİ

KUMLU TOPRAKLAR İÇİN
UYGUN

SAHİL BÖLGESİ

SARI YAPRAK

GENİŞ YELPAZE/GENİŞ VAZO
ŞEKİLLİ

TORF İÇİN UYGUN

ENDÜSTRİ ALANI

KIRMIZI YAPRAK

DAR SARKIK YAPI

TÜM TOPRAK TİPLERİ İÇİN
UYGUN

MEYVESİZ KÜLTÜR

HERDEM YEŞİL
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AVRUPA BÖLGESİ AĞAÇLARI İÇİN
KIŞ DAYANIM ZONLARI

7

Reykjavik

6
Bodø

SICAKLIKLAR (°C)

SICAKLIKLAR (F)

1

< -45,5

< -50

2

-45,5 / -40,1 aralığı

-50 / -40 aralığı

3

-40,0 / -34,5 aralığı

-40 / -30 aralığı

4

-34,4 / -28,9 aralığı

-30 / -20 aralığı

5

-28,8 / -23,4 aralığı

-20 / -10 aralığı

6

-23,3 / -17,8 aralığı

-10 / 0 aralığı

7

-17,7 / -12,3 aralığı

0 / +10 aralığı

8

-12,2 / -6,7 aralığı

+10 / +20 aralığı

9

-6,6 / -1,2 aralığı

+20 / +30 aralığı

10

-1,1 / + 4,4 aralığı

+30 / +40 aralığı

11

> +4,4

> +40

4

Kiruna

Mesen

3

8

ZON

Karasjok

2

YILLIK MİN. SICAKLIKLAR

1

5

Murmansk
Ust-Zilma

Ust-Shchugor

Archangelsk
Omsk

2
4
3

Vaasa

3

5

Alvdal

Perm

3

Oslo

7

8

London

Meppen
Hannover
Essen

Scily Isles
Brussel
Dinard

Orléans

Paris

Koblenz
Metz

6
Santander

Buchen

8

Roma

8

5

Kiew

Zakopane

8

Dorohoi

5

Pécs
Sibiu

5
Jalta

8

Varna

7

7

Batumi

4

Istanbul

Skopje

Ankara

8

Tbilissi

9

Soﬁa

7

8

Palermo

9

7

Bucuresti

Beograd

Foggia

8

7

6

Czernowitz

Budapest

Tiranë

6

Astrachan

Rostow

5

Sarajevo

5

Wolgograd

6

Łódź
Kraków

6

9

Tunis

10

Minsk

Warszawa

Wien
Graz

L’Aquila

10

7

5

Pisa

Algier

Roloff/Bärtels, Flora der Gehölze
© 1996, 2014, Eugen Ulmer KG,
Stuttgart.

7
7 Praha
5
5

Gospić

7

Sevilla

KAYNAK:

7

Milano

Nice

Los
Llanos

9

7

Aral

4

Gussew

Brno

8
5

9

6

Madrid

Lisboa

7

Agen

7

4

Poznań

Berlin

Nürnberg

6

Bern
Limoges

7

Moskwa

Oral

Gdańsk

Hamburg

Orsk

5

5

8

Jena

Fulda

8
Rennes

Riga

7

Birmingham

León

Kasan

9

9

10

St. Petersburg
Stockholm

Glasgow
Dublin

6

Braemar

7

9

6

8

5
7

Izmir

9

Athen

9

0

200

400 km

Entwurf: D.Schreiber
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10
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