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KIZILÇAM
Pinus brutia Ten. (Familya: Pinaceae)

Bat› Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki geniﬂ yay›l›ﬂ›n›n
d›ﬂ›nda k›z›lçam, Akdeniz ikliminin bariz olarak görüldü¤ü mikroklima bölgelerinde küçük adac›klar halinde bulunur. Buralar, Erbaa yak›nlar›ndaki Kelkit çay› ile Yeﬂil›rma¤›n birleﬂti¤i yer, Ayanc›k, Sinop, boyabat, Amasya,
Zonguldak’t›r. Türkiye’de en büyük yay›l›ﬂ› Akdeniz k›y›
kuﬂa¤› ile k›y›ya yak›n arka bölgelerdir. Ülkemizde 1500
m’ye kadar yetiﬂir.
25 m boy, 60 cm kadar çap yapabilen önemli bir orman
a¤ac›d›r. Önceleri piramit görünüﬂlü iken yaﬂland›kça
geniﬂ tepelidir. Kabu¤u düzgün boz renkte iken yaﬂlan›nca, esmer k›rm›z›ms› renkte kal›n kabuk durumunda
görülür. Yeni sürgünler k›rm›z›ms› renktedir. Daha çok k›z›lçam ad›n›da buradan almaktad›r.
S›cakl›k iste¤i fazla olan bir türdür. K›ﬂlar› ›l›man, yazlar›
s›cak ve kurak olan yerlerde toprak bak›m›ndan zay›f, kayal›k, kireçli ya da kumsal yerlerde yetiﬂebildi¤i gibi elveriﬂli iklim ve balç›kl› topraklarda kaliteli gövde yapar. Çok
derine giden kaz›k kök yapar.
Yetiﬂti¤i bölgeler bak›m›ndan kar k›rmas› ve devirmesi
seyrek görülür. Çamkese böce¤i ve en büyük düﬂman›d›r. S›¤ topraklarda f›rt›na zarar verir. Donlara karﬂ› hassast›r. Örtü yang›nlar›ndan az zarar görür. Çünkü kal›n
kabukludur.
Kolay iﬂlenmesi nedeniyle yap› malzemesi, mobilya ve
ambalaj sanayisinde kullan›l›r.

Gövde

Kozalak

KIZILÇAM’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

2999684,9

2420839,7

5420524,6

Yaprak
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SED‹R
Cedrus libani A. Rich. (Familya: Pinaceae)

Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim oldu¤u yerlerde,
Anadolu’da bat›, orta ve do¤u Toroslarda do¤al olarak
yay›l›ﬂ gösterir. Kuzeyde Erbaa ve Niksar çevrelerinde
küçük ve izole bir yay›l›ﬂ gösterir.
40 m.ye kadar boy, 3 m.ye kadar çap yapabilen genç
iken piramit görünüﬂlü, yaﬂl›larda geniﬂ, yass› tepeli,
düzgün gövdeli güzel görünüﬂlü bir a¤aç türüdür. Yurdumuzda birçok yerde görüldü¤ü gibi nispeten kurak ve
kalkerli yamaçlarda ço¤u kez kayalar aras›nda yetiﬂebilmektedir. Serin ve derin topraklarda iyi bir geliﬂme ve
büyüme gösterir
Genç yaﬂlarda sivri tepeler oluﬂturur. Yaﬂland›kça yayvan ve bas›k bir tepe yapar. S›k meﬂcerelerde gövde yap›s› düz, az dall› ve dolgundur. Derine giden kaz›k kök
sistemine sahiptir. Özellikle kireçtaﬂ› topraklarda yar›k ve
çatlaklarda oldukça derine gider.
Acalla undulana’n›n tehdidi alt›ndad›r. Rüzgâr etkilerine
duyarl›d›r.
Mobilya, do¤rama, tel dire¤i, inﬂaat ve gemi kerestesi,
kâ¤›t, lif ve selüloz odunu ve yonga levha imalinde kullan›lmaktad›r.

Gövde

SED‹R’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

199167,3

218021,2

417188,5

Sürgün

Kozalak
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DO⁄U LAD‹N‹
Picea orientalis (L) Link. (Familya: Pinaceae)

Do¤u ladini Kafkasya’da ve Türkiye’de bulunur. Ülkemizdeki yay›l›ﬂ›n›n bat› s›n›r› Ordu’dan baﬂlar ve do¤uya
do¤ru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin m›nt›kalar›n› içine al›r. Yer yer tek ya da birkaç a¤açl›k kümeler halinde
deniz k›y›s›na kadar inmekte ise de deniz yüzeyinden
1000 m yükseklikten sonra geniﬂ orman kuruluﬂlar›nda
görülür.
60 m bazen daha fazla boylanabilen ve 2 m’den fazla
çap yapabilen düz ve dolgun gövdeli bir a¤aç türüdür.
Nemli havalar›, besince zengin, humuslu serin topraklar›
sever. Böyle yerlerde çok iyi bir geliﬂme gösterir. Yetiﬂme muhitinde dar ve sivri tepeler yapar. S›¤ kök sistemine sahiptir. ‹yi yetiﬂme ortam›nda gençlikte gölgeye oldukça dayan›kl›d›r.
Don ve kurakl›k zarar› görüldü¤ü gibi s›k ve ba¤›ms›z
meﬂcerelerde f›rt›na, kar devirmesi ve kar k›rmas› görülmüﬂtür.
Selüloz ve kâ¤›t endüstrisi yan›nda yap› malzemesi,
kontrplak, kaplama, mobilya, lambri, her türlü ambalaj,
sand›k, kutu, sepet, kibrit çöpü ve kurﬂun kalem yap›m›nda kullan›l›r.

Gövde

Yaprak ve Kozalak

LAD‹N’‹N ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

213517,2

83879,3

297396,5

Sürgün
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GÖKNAR
Abies sp.Mill. (Familya: Pinaceae)

Ülkemizde 4 türü vard›r:
Abies nordmanniana (Do¤u Karadeniz Göknar›)
Abies bornmülleriana (Uluda¤ Göknar›)
Abies equitrojani (Kazda¤› Göknar›)
Abies cilicica (Toros Göknar›)
Do¤u Karadeniz Göknar›; do¤udan baﬂlamak üzere do¤u
Karadeniz bölgesinde bat›ya do¤ru k›z›l›rma¤a kadar
olan yerlerde bulunmaktad›r. Uluda¤ Göknar› yurdumuza
özel bir a¤aç türüdür. Kuzey Anadolu’da K›z›l›rmak vadisinden baﬂlayarak bat› yönünde Uluda¤’a kadar yay›l›ﬂ
gösterir. Kazda¤› Göknar› Çanakkale’nin güneyindeki kaz
da¤›nda birbiriyle ba¤lant›l› 6 ayr› m›nt›kada bulunur. Toros Göknar› güney Anadolu Toros da¤lar›nda yay›l›r.
Uzun, düzgün ve dolgun gövde yapar Sivri tepe oluﬂturur. Kaz›k kök sistemine sahiptir. Bununla birlikte yan köklerin bir bölümü s›¤ olarak yayma yetene¤indedir. Gölgeye dayan›kl› bir a¤açt›r. Nemli ve serin iklim bölgelerinde
derin havadar nemli topraklarda iyi yetiﬂir.
Da¤l›k m›nt›kalar›n aﬂa¤› kesimlerinde tepe kurumas›, tepelerde ökse otu tasallutu, gövde ve köklerde kansere
rastlanmaktad›r. S›¤ topraklarda f›rt›na zararlar› görülür.
Göknar özellikle mobilya, lambri, pervaz, kaplama levhas› üretiminde ve inﬂaat sektöründe yap› malzemesi olarak
kullan›l›r. Ayr›ca, kutu, kafes ambalaj›, sand›k, f›ç›, oyuncak, v.b. yap›m›nda tercih edilir.

Gövde

Yaprak ve Sürgün

GÖKNAR’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

386203,0

240444,2

626647,2

Kozalak
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ARDIÇ
Juniperus sp. L. (Fam: Cupressaceae)
(Alt Fam: Juniperoideae)
Sürüngen çal›lardan büyük a¤açlara kadar dünyada 60
kadar türü olan ard›ç ülkemiz ormanlar›nda en fazla yay›l›ﬂ gösteren a¤aç türlerinden biridir.
Deniz iklimi etkilerinin azalmaya baﬂlad›¤› yörelerden baﬂlayarak stepe kadar sokulmakta ve s›ca¤a, so¤u¤a ve kurakl›¤a dayan›kl› olmas› nedeniyle karasal iklimin bir a¤ac› olarak ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yay›l›ﬂ
göstermektedir. Toprak bak›m›ndan kanaatkârd›r. Nemli
hatta batakl›k yerlerde oldu¤u gibi kurak topraklarda da
yetiﬂebilen türleri vard›r. Kurak, fakir topraklarda, taﬂl›k kayal›k ve kireçli yerlerde, kumsal topraklar üzerinde yetiﬂebilirler.
Odunu genel olarak yumuﬂak, hafif ve çok dayan›kl› ve
güzel kokuludur. Kurﬂun kalem üretiminde çivi ve vida tutma direnci iyi oldu¤undan mobilyac›l›kta, dekorasyon ve
duvar kaplamalar› üretiminde kullan›lan ard›ç ayn› zamanda park ve bahçe düzenlemelerinde kullan›lan dekoratif
bir a¤açt›r.
Ard›çlar botanik özelliklerine göre oxycedrus ve sabina
adl› 2 seksiyona ayr›l›r.
Yurdumuzda bulunan önemli ard›ç türleri;
Oxycedrus seksiyonundan - Juniperus oxycedrus
(Diken ard›c›),
Sabina seksiyonundan - Juniperus excelsa (Boz Ard›ç),
juniperus foetidissima (Ya¤ Ard›ç)
Juniperus phoeniccea (Servi ard›ç)

Gövde

J. communicus
Sürgün ve Kozala¤›

J. phohanice
Sürgün ve Kozala¤›

ARDIÇ’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

77845,5

369647,0

447495,5

J. oxycedrus Kozala¤›
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MEﬁE
Quercus (Fam: Fagaceae)
Gövde
Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine ba¤l› olarak
yay›l›ﬂ gösterir. Ço¤unlu¤u a¤aç, baz›lar› boylu çal› halinde k›ﬂ›n yapra¤›n› döken veya herdem yeﬂil bitkilerdir.
Yapraklar› de¤iﬂik boyut ve görünüﬂtedir; kenarlar› loplu,
diﬂli, ender olarak da tamd›r ve k›sa ya da uzun sapl›d›r.
Meﬂeler k›ymetli yapacak ve yakacak odun verirler. K›ymetli odunlar› d›ﬂ›nda de¤erli yan ürünleri yan› s›ra uzun
ömürlü muhteﬂem varl›klar› ile kuvvet ve kudret sembolü
olmuﬂlard›r.
Meﬂeler, odunlar›n›n yap›lar›, meyvelerinin olgunlaﬂma
süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre Akmeﬂeler,
K›rm›z›meﬂeler ve Herdemyeﬂilmeﬂeler olmak üzere üç
gruba ayr›lan meﬂelerin yurdumuzda 18 türü bulunmaktad›r.

Quercus ithaburensis

1- Ak Meﬂeler;
Q. petraea (Saps›z Meﬂe), Q. robur (Sapl› Meﬂe), Q.
hartwissiana (Istranca Meﬂesi)
2- K›rm›z› Meﬂeler;
Q. libani (Lübnan meﬂesi), Q. trojana (Makedonya Meﬂesi), Q. cerris (Saçl› Meﬂe)
3- Herdem Yeﬂil Meﬂeler
Q. coccifera (Kermes Meﬂesi), Q. ilex (P›rnal Meﬂesi), Q.
aucheri (Boz p›rnal)
Masif ve kaplama olarak mobilya, oymac›l›k, do¤rama
ve kontrplak üretiminde kullan›l›r. Ayr›ca, tar›m aletleri,
parke, yap› malzemesi olarak iskele, tavan ve taban
kaplama gibi geniﬂ kullan›m alan› vard›r.

Q. pubescens

Q. robur

MEﬁE’N‹N ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

2005400,5

4420876,8

6426277,3

Q. petraea
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KAYIN
Fagus sp.L. (Fam: Fagaceae)

Trakya’n›n kuzey kenar da¤lar› ile ‹stanbul üzerinden Kocaeli yar›madas›na atlayarak Marmara’n›n güneyine sarkar. Karadeniz s›ra da¤lar› boyunca Kafkasya ve K›r›m’a
kadar uzan›r. Bu ana yay›l›ﬂtan ayr› olarak ‹skenderun
körfezinin kuzeydo¤usunda Hatay ve Maraﬂ’ta ormanlar›n›n yüksek m›nt›kalar›nda 1500 m. üzerinde izole yay›l›ﬂ
gösterir.
30-40 m ye kadar boylanabilen kay›n›n en belirgin özelli¤i, aç›k gri veya koyu gri renkli kabuklar›n›n a¤açlar›n
hayat› boyunca çatlamadan düz ve pürüzsüz olarak kalmalar›d›r. Genç sürgünleri tüylüdür.
Deniz iklimini sever. Il›man iklimli k›y› da¤lar›nda yay›l›r.
Direklik ça¤›nda tepeler sivridir sonralar› yayg›nlaﬂ›r ve
kubbemsi bir biçim al›r, yapraklanma s›kt›r. ‹yi yetiﬂme
ortamlar›nda ve s›k meﬂcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kök sistemleri fazla derin de¤ildir
genellikle yürek kök yaparlar, s›¤ köklüdür
Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin topraklar› sever.
En büyük düﬂman› don ve kurakl›kt›r.
Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sand›¤› maden dire¤i, kömür, emprenye edildi¤i zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullan›l›r.

Gövde

Yaprak

KAYIN’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

1373244,7

378239,2

1751483,9

Çiçek
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KIZILA⁄AÇ
Alnus glutinosa (Fam.: Betulaceae)

Ülkemizde Trakya Marmara çevresi, Bat› Karadeniz ve
Do¤u Karadeniz’de saf ve kar›ﬂ›k olarak yay›l›ﬂ gösterir.
Ço¤unlukla boyu 20-30 m. ye ulaﬂan düzgün gövdeli
a¤aç, bazen de çal› halinde bulunur. Narin ve uzun gövdenin önceleri yeﬂilimsi esmer, düzgün ve parlak bir kabu¤u vard›r. K›ﬂ›n yapra¤›n› döken a¤aç veya çal› halinde odunsu bitkilerdir. ‹leri yaﬂlarda parçalan›r, yerini koyu
ve kal›n bir kabuk al›r.
Genel olarak toprak nemi iste¤i fazla olan k›z›la¤aç fakir
topraklar üzerinde de yetiﬂebilir. Köklerinde havan›n serbest azotu ba¤layan bakteriler ile yumrular meydana getiriler. Bu özelliklerinden dolay› fakir kum topraklar›nda
öncü a¤aç olarak dikildikten ve toprak azotça zenginleﬂtikten sonra di¤er a¤açlara yer verilir. Kuvvetli kütük sürgünü yapt›¤›ndan dolay› baltal›k olarak iﬂletilir.
Adi K›z›la¤ac›n ülkemizde do¤al olarak yetiﬂen alt türleri;

Gövde

Alnus glutinosa var. orientalis (Do¤u K›z›la¤ac›)
Alnus glutinosa var. barbata (Sakall› K›z›la¤aç)
Alnus glutinosa var. antitaurica (Toros K›z›la¤ac›)
K›z›la¤açlar›n hafif, hava ile temasta k›rm›z›ya yak›n bir
renk alan odunlar› özellikle kontrplak yap›m›nda kullan›l›r.
Çabuk çürümesi nedeni ile kullan›m alan› s›n›rl› olup, oymac›l›k, kurﬂun kalem, kaplama ve kontrplak üretiminde
kullan›l›r.

Yaprak

KIZILA⁄AÇ’IN ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

59484,5

35619,0

95103,5

Meyve Kurulu
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GÜRGEN
Carpinus sp.L. (Fam: Betulaceae)

K›ﬂ›n yapra¤›n› döken a¤aç veya boylu çal› halindeki bitkilerdir. Trakya, Ege, Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu
ve Do¤u Anadolu Bölgesinde yay›l›ﬂ gösterir. Genellikle
kuzey ve güney k›y› bölgelerimizin kar›ﬂ›k ormanlar›nda
bulunur.
Dallar narin, kabuk gri renkli, düzgün veya levhalar halinde çatlakl›d›r. Toprak durumuna göre derine giden veya
yayvan bir kök sistemi kurar.
Mineral maddesi zengin kalkerli topraklar› sever.
Ülkemizde iki türü do¤al olarak bulunmaktad›r.
Carpinus betulus L. (Adi Gürgen)
Carpinus orientalis Mill. (Do¤u Gürgeni)

Gövde

Makine parçalar›, ayakkab› kal›b›, spor aletleri, alet saplar›, tar›m aletleri, mekik yap›m› ve torna iﬂlerinde kullan›l›r.

Meyve ve Sürgün

Yaprak
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KESTANE
Castanea sativa Mill. (Fam.: Fagaceae)

Ülkemizde do¤uda Kuzey Anadolu sahilleri boyunca
Belgrad Ormanlar›na kadar uzan›r. Marmara çevresi ve
Bat› Anadolu’da bulunur. Güneyde rastlanmaz ama Manavgat’ta ulu a¤açlardan oluﬂan küçük bir kestanelik
vard›r.
Meyve bak›m›ndan en meﬂhur kestanelikler Bursa çevresinde görülür. Orman a¤ac› olarak en güzel kestane
meﬂcerelerine Kuzeydo¤u Anadolu’da Hopa dolaylar›nda Sultan Selim da¤›nda Marmara çevresinde ise Kap›
Da¤› Yar›madas›nda rastlan›r.
Boyu 20-25 m ye ulaﬂan dolgun gövdeli, geniﬂ tepeli,
uzun ömürlü bir a¤açt›r. Kabuk önceleri düzgün, üzerinde aç›k renkli mantar kabarc›klar› vard›r. Sonralar› esmer
gri renkli, parçal›, yukar›dan aﬂa¤›ya yar›lm›ﬂ kabu¤a dönüﬂür. Sürgünleri koyu esmer önceleri s›k tüylü, sonra
seyrek tüylü veya tamamen ç›plakt›r.
Boy büyümesi önce yavaﬂ olan bu türün 10. yaﬂtan itibaren h›zl› büyür, yaﬂ› 800-1000 seneye, çap› da birkaç
metreye ulaﬂabilir. Kuvvetli kaz›k kök yapar.
Ülkemizde do¤al olarak yetiﬂen Anadolu Kestanesi, büyük ölçüde kurumalara neden olan mürekkep hastal›¤›
tehdidi alt›ndad›r.
Tanence zengin olan koyu renkli odunu çok dayan›kl›d›r.
Mobilya ve yap› endüstrisi, iskele, tekne, telefon dire¤i,
çit kaz›¤›, f›ç› ve tornac›l›kta tercih edilir.

Gövde

Yaprak ve Meyve

Meyve

KESTANE’N‹N ALANSAL DA⁄ILIMI
Normal Ha.

Bozuk Ha.

Toplam Ha.

59631,0

29141,5

88772,5

Erkek Çiçek
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FISTIKÇAMI
Pinus Pinea L. (Familya: Pinaceae)

F›st›kçam› en geniﬂ co¤rafi yay›l›ﬂ›n› Anadolu’da yapar.
Özellikle bat› Anadolu’da, Bergama yak›n›nda, Ayd›n,
Mu¤la dolaylar›nda ormanlar kurar. Antalya Manavgat
sahillerinde, Gemlik körfezi k›y›lar›nda, Maraﬂ’ta ve Çoruh vadisinde lokal olarak yay›l›r.
25 m’ye kadar boylanabilen, düzgün gövdeli, ﬂemsiye
görünümünde geniﬂ ve yuvarlak tepelidir. Kabuk önceleri düzgün, sonra yar›lm›ﬂ durumda, k›rm›z›ms› boz esmer
renktedir. Odunundan çok halk aras›nda çam f›st›¤› diye
adland›r›lan ya¤l› tohumundan faydalan›l›r. Ayn› zamanda de¤erli bir süs a¤ac›d›r. Kök sistemi kuvvetlidir. Elveriﬂli topraklarda derine giden kaz›k kök yapar.
F›st›kçam› odunu çivi ve vida tutma kabiliyetinin yüksek
olmas› ve kolay iﬂlenmesi nedeniyle yap› kerestesi olarak
kullan›l›r.

Gövde

Erkek Çiçek

Kozalak ve F›st›¤›
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D‹ﬁBUDAK
Fraxinus exelsior . (Fam: Oleaceae)

Trakya, Do¤u ve Bat› Karadeniz Bölgesi, Marmara ve
Ege Bölgesi’nde yay›l›ﬂ gösterir. Türüne göre maksimum
boyu 10-30 m aras›nda de¤iﬂebilen dolgun ve düzgün
gövdeli yuvarlak tepeli a¤açlard›r.
Ülkemizde 4.690 hektar koru, 743 hektar baltal›k diﬂbudak orman› bulunmaktad›r. Genellikle sulak ya da derin
topra¤a sahip yerlerde bulunur. Olgun bireyleri gri kabuklu ve derin çatlakl›d›r. Genellikle elips ve kenarlar› ince diﬂli olan yapraklar›, bir sap üzerinde birarada bulunur. Beyaz çiçekleri salk›m, meyveleri de dar ve uzun ﬂerit ﬂeklindedir. Mobilya karoseri, vagon, spor aletleri,
kontrplak kaplama, f›ç› ve kayak tak›m› yap›m›nda kullan›l›r. Türkiye’de do¤al olarak yetiﬂen üç türü;

Gövde

Adi diﬂbudak (F. excelsior, Y),
Sivri meyveli diﬂbudak (F. angustifola, Y),
Çiçekli diﬂbudakt›r. (F. ornus, Y).

Yaprak

Çiçek
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KESTANE, FISTIKÇAMI ve D‹ﬁBUDAK YAYILIﬁ ALANLARI
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PORSUK
Taxus baccata L. (Fam: Taxaceae)

Kuzey Anadolu da¤lar›nda Rize ve Trabzon’da da¤›n›k
olarak, Bart›n dolaylar›nda kay›n-göknar ormanlar›nda alt
bitki olarak kümeler halinde bulunur. Karabük’ün Elmal›düz mevkiinde kalker kayalar üzerinde 40-146 cm çap
ve 15-30 m boya sahip düz ve dolgun gövdeli bireylere
rastlan›r.
Yaz k›ﬂ yeﬂil a¤açç›klar ya da 20 m kadar boylanabilen
ve bazen 1 m kadar çap yapan uzun ömürlü s›k dall›
a¤açlard›r. Gövde kabuklar› k›z›l kahverenginde, sürgün
kabuklar› ise yeﬂil renktedir. Porsuk odunu esnek oldu¤undan özellikle 16. yy da yay yap›m›nda çok kullan›lm›ﬂt›r.
Hiçbir zaman saf meﬂcere halinde bulunmaz tek ya da
kümeler halinde kay›n, göknar, ladin ormanlar›nda bulunur.
Kireçli topraklar› seven porsuk a¤ac› serbest alanlarda
dona karﬂ› duyarl›d›r.
Genel görünüﬂü ve k›rm›z› renkli meyveleri ile park ve
bahçelerde süs bitkisi olarak kullan›lan porsuk a¤ac›n›n
3 bin y›l yaﬂayanlar›na rastlan›r. Yaprak ve genç sürgünlerinde ise “taksol” adl› zehirli bir alkoloid bulunur.

Gövde

Yaprak ve Meyve
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SERV‹
Cupressus L. (Fam: Cupressaceae)
(Alt Fam: Cupressoideae)
Herdem yeﬂil a¤aç veya çal› formunda bulunan servilerin 20 türü ve bu türlerin çeﬂitli taksonlar› vard›r. Kabuk
boz renginde, iç k›sm› aç›k kahverenginde, ince uzunlu¤una yar›lm›ﬂ durumdad›r.
Uygun iklim koﬂullar›n›n bulundu¤u yerlerde rutubetli saf
kum topraklardan, hafif veya a¤›r balç›k veya kurak, kireçli topraklara kadar de¤iﬂik özellikteki topraklarda yetiﬂebilir.
Tüm serviler park, bahçe, koruyucu ﬂerit ve canl› çit
a¤açlar› olarak çok dekoratiftirler.
Ülkemizde do¤al olarak yetiﬂen Cupressus sempervirens (dall› servi) dünya üzerindeki nadir ormanlar›n›n bir
bölümü de Akdeniz bölgesinde yay›l›r. 30 m ye kadar
boy yapabilen sütun ya da piramit görünüﬂünde veya
geniﬂ ve yayg›n tepeli a¤aç durumunda bulunur.
Kabuk genç bitkilerde k›rm›z›ms› renkte, yaﬂl›larda bozumsu kahverengindedir. Kurak, fakir ve kireçli topraklarda yetiﬂebilen servi çabuk büyür.
Yap›lar›n iç ve d›ﬂ bölümlerinde, gemi, köprü ve iskele
ayaklar›nda kullan›l›r. Mobilya yap›m›nda, tornal› iﬂlerde,
çamaﬂ›r sand›k ve dolaplar›nda tercih edilir.

53

Gövde

Yaprak ve Kozalak

AKÇAA⁄AÇ
Acer sp. L. (Fam.: Aceraceae)

Ço¤unlu¤u k›ﬂ›n yapra¤›n› döken a¤aç, baz›lar› a¤açç›k
halindeki odunsu bitkilerdir. Ad›n› a¤›r, beyaz ve sert
olan odunundan alan Akçaa¤ac›n gövdeleri genç yaﬂlarda düzgün ve pürüzsüz, sonralar› derin çatlakl› levhalar halinde parçalanm›ﬂ olan kabuklar› vard›r. Sonbaharda yedek madde olarak niﬂasta depo ettiklerinden sürgün uçlar›ndan kopar›l›nca süt ç›kan türleri vard›r.
Kanatl› meyveleri kelebe¤e benzedi¤i için baz› bölgelerde "kelebek a¤ac›" olarak da adland›r›l›rlar.
Her mevsim ayr› bir renk alan yapraklar›, göz al›c› çiçek
ve meyveleri ile park bahçe a¤ac› olarak özel bir önem
taﬂ›r. Sar›ms› yeﬂil renkteki çiçekleri salk›m halindedir.
Birbiri aralar›nda kolayca hibrid yapabildikleri için 100 ü
aﬂk›n türü, alt türü, varyete ve formlar› vard›r.
Kaplama üretiminde aranan a¤aç türlerindendir. Kuﬂgözü ﬂekilli urlu kaplamalar› dalgal›, benekli, damarl› görünüﬂü ile çok aran›r. Ayr›ca parke, oyuncak, kontrplak,
alet saplar›, müzik aletleri ve makara yap›m›nda kullan›l›r.
Ülkemizin muhtelif yerlerinde en az 8-10 tanesi do¤al
olarak bulundu¤u gibi baz›lar› da d›ﬂar›dan getirilen süs
bitkisi olarak yetiﬂtirilmektedir. Önemli türleri;
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer

pseudoplatanus L.(Da¤ Akçaça¤ac›)
platanoides L. (Ç›nar Yaprakl› Akçaa¤aç)
monspessulanum L. (Frans›z Akçaa¤ac›)
campestre L. (Ova Akçaa¤ac›)
tatarcium L. (Tatar Akçaa¤ac›)
negundo L. (Diﬂbudak Yaprakl› Akçaa¤aç)
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Gövde

Yaprak ve Çiçek

ÇINAR
Platanus orientalis L. (Fam.: Platanaceae)

Ülkemizin hemen hemen bütün orman m›nt›kalar›ndaki
dere içlerinde, nehir yataklar›nda do¤al olarak bulundu¤u gibi ﬂehirlerde yol kenarlar›nda, park ve bahçelerde
süs bitkisi olarak rastlan›r.
20-30 m ye kadar boylanabilen, 5–6 m çap yapan, yüzlerce y›l yaﬂayan ulu a¤açlard›r. Serbest büyüdü¤ü zaman k›sa gövde, kal›n dal ve geniﬂ tepe yapar. Gövde ve
dallar aç›k gri veya yeﬂilimsi gri renktedir. Yaﬂl› gövdelerin kabuklar› küçük levhalar halinde kalkar ve yavaﬂ dökülür. Elimsi iri yapraklar› ve küremsi topluluklar oluﬂturan çiçekleri vard›r.
Kentlerimizde rastlanan Platanus occidentalis (Bat› Ç›nar›) ve Platanus acerifolia’n›n (Akçaa¤aç Yaprakl› Ç›nar) anayurdu Kuzey Amerika ve Avrupa’d›r.
Kaplama, mobilya, ambalaj, kuru madde f›ç›lar› ve mutfak aletleri yap›m›nda kullan›l›r.

Gövde

Yaprak

Meyve
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HUﬁ
Betula L. (Fam.: Betulaceae)

Anadolu’nun kuzeydo¤usunda yüksek kesimlerde tek
baﬂ›na veya baﬂka a¤açlarla kar›ﬂ›k olarak bulunan huﬂlar 15-20 m’ye kadar boylanabilen çeﬂitli türlere sahip,
so¤u¤a dayan›kl›d›r.
Gövdelerinin kar beyaz› ince kabu¤u en karakteristik
özelli¤idir. Zamanla yatay yönde geniﬂ bantlar halinde
kavlar, dökülür. Bunun yerini siyah ve sert bir kabuk al›r.
Huﬂlar ›l›man ve serin yerlerin a¤açlar›d›r. Iﬂ›k ihtiyac›
fazlad›r. Nemli ve serin yerlerde yetiﬂir. H›zl› büyür. Fakir
kum veya kumlu topraklar›n a¤açland›r›lmas›na elveriﬂli
bitkilerdir.
Ekolojik istekleri yüksek olmayan huﬂlar çok eski zamanlardan beri kültüre al›nm›ﬂ k›ymetli bir park bitkisidir.
Ülkemizde do¤al olarak yetiﬂen türleri;

Gövde

Betula pendula Roth. (Adi Huﬂ),
Betula pubescens Ehrh. (Tüylü Huﬂ),
Betula medwedewi Reg. (K›z›la¤aç yaprakl› Huﬂ)
Mobilya, kaplama, kontrplak, alet saplar›, tar›m ve müzik
aletleri yap›m›nda kullan›l›r.

Yaprak

Meyve
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IHLAMUR
Tilia sp. L. (Fam.: Tiliaceae)

Marmara, Bat› Karadeniz, orta Toroslar ve Kuzey
Anadolu’da yay›l›ﬂ gösteren 20-30 m boyunda s›k dall›,
geniﬂ piramit tepeli bir a¤açt›r. Ço¤unlu¤u a¤aç, baz›lar›
da boylu çal› halinde k›ﬂ›n yapra¤›n› döken bitkilerdir.
Sürgünleri ç›plak veya tüylüdür. Yapraklar› yürek biçimindedir. Çiçekleri kurutularak çay gibi içilen ›hlamur,
çok geç Haziran-Temmuzda çiçek açar. Ayn› zamanda
süs bitkisi olarak da kullan›l›r.
Resim tahtas› ve çerçevesi, tornac›l›k, oymac›l›k ve
müzik aletleri yap›m›nda kullan›l›r.
Ülkemizde yetiﬂen türleri;
Tilia tomentosa Moench. (Gümüﬂi Ihlamur)
Tilia platyphyllos Scop. (Büyük Yaprakl› Ihlamur)
Tilia rubra DC. (Kafkas Ihlamuru)

Gövde

Çiçek

Meyve

Yaprak
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SI⁄LA
Liquidambar orientalis Mill. (Fam.: Altingiaceae

Dünya üzerindeki tek do¤al yay›l›ﬂ alan› Türkiye’nin güneybat›s› ile Rodos adas›d›r. Saf ya da baﬂka a¤açlarla
kar›ﬂ›k ormanlar kurar. Ülkemizde 1.348 hektar saf s›¤la
orman› bulunmaktad›r. Ortalama 15-20 m’ye kadar boylanabilen s›¤la, kal›n dall› ve geniﬂ tepeli bir a¤açt›r.
‹lk bak›ﬂta ç›nar› and›r›r. Yaﬂland›kça, kabu¤u koyulaﬂ›r
ve derin çatlakl› bir görünüm al›r. Dallara uzun saplarla
ba¤lanan yapraklar› genellikle beﬂ lopludur. Gövde kabu¤unun yaralanmas› sonucu elde edilen s›¤la ya¤›
özellikle parfüm sanayinde kullan›lan önemli bir hammaddedir.

Gövde

Yaprak (‹lkbahar)

Yaprak (Sonbahar)

Meyve
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KAVAK
Populus sp. (Fam.: Salicaceae)

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yay›l›ﬂ gösteren
kavaklar türlerine göre farkl› botanik özellikler gösterirler.
Kavaklar› tohumla büyütmek mümkünse de bunlar da
vejetatif olarak çelik yolu ile ço¤alt›l›r. Kavaklar›n hafif ve
yumuﬂak odunu kolay iﬂlenir. Kibrit yap›m›nda çok kullan›ld›¤› gibi selüloz ve ka¤›t endüstrisininde k›ymetli bir
hammaddesidir.
Kavaklar›n sürgün verme özellikleri fazlad›r. Özellikle ›l›man ve serin yerlerde, bilhassa akarsu kenarlar› ve dolma arazide iyi yetiﬂirler. Durgun sulu yerlerde ve a¤›r
topraklarda iyi bir geliﬂme göstermezler. Genellikle s›¤
kök sistemi kurarlar.
Ambalaj, kaplama, kontrplak, resim tahtas›, makara ve
müzik aletleri yap›m›nda kullan›l›r.
Kavak cinsinin ülkemizde yetiﬂen dört türü vard›r.
Populus
Populus
Populus
Populus

Gövde

nigra L. (Karakavak)
alba L. (Akkavak)
tremula L. (Titrekkavak)
euphratica Oliv. (F›rat kava¤›)
Sürgün ve Çiçek

Yaprak
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60

C

Di¤er Haritalar
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ORMAN ZARARLILARI YAYILIﬁ HAR‹TALARI
Orman alanlar›na ar›z olan böcek, kelebek vb. zararl›lar›n yay›l›ﬂ gösterdi¤i orman alanlar› haritalar›, Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlü¤ü ve Orman Koruma ve Yang›nla Mücadele Dairesi Baﬂkanl›¤›nca aﬂa¤›da belirtilen zararl›lar
için haz›rlanm›ﬂt›r.
Çamkese Böce¤i
Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)
Dev Soymuk Kabuk Böce¤i
Dendroctonus micans (Kug.)
Sekiz Diﬂli Ladin Kabuk Böce¤i
Ips typographus (L.)
Büyük Orman Bahç›van›
Blastophagus piniperda(L.)
Küçük Orman Bahç›van›
Blastophagus minor (Htg)
Alt›n K›çl› Kelebek
Euproctis chrysorrhoea
Sünger Örücüsü
Lymantria dispar
Büyük Göknar Kabukböce¤i
Pityokteines curvidens (Germ.)
Küçük Göknar Kabuk Böce¤i
Cryphalus piceae
Akdeniz Çam Kabuk Böce¤i
Orthotomicus erosus (Woll.)
Çam Sürgün Bükücüsü
Rhyacionia buoliana (Den. And Schiff.)
Onikidiﬂli Çam Kabuk Böce¤i
Ips sexdentatus (Börner)
K›rm›z›mt›rak Sar› Çal› Antenli Yaprakar›s›
Neodiprion sertifer (Geoff.)
Çal› Antenli Yaprak Ar›s›
Diprion pini (L)
Sedir Yaprak Kelebe¤i
Acleris undulana (Wlsghm)
Sedir Kozalak Kelebe¤i
Barbara osmana (Obr)
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