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BİTKİLER 
I.  İlkel Bitkiler (Thallophyta) 

   * Algler, mantarlar, likenler 

II. Gövdeli Bitkiler (Cormophyta) 

   * Yosunlar (25 000) 

   * Eğreltiler (10 000) 

   * Tohumlu bitkiler (170 000) 



Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) 

1. Açık Tohumlular 

(Gymnospermae) 

 

2. Kapalı Tohumlular 

(Angiospermae) 



Açık Tohumlular (Gymnospermae) 

 

•İlkel bitkilerdir. 

•Çiçeklerin döllenmesi rüzgarla gerçekleşir. 

•Gerçek meyve oluşumu yoktur. 

•Tüm türleri odunsudur; otsu türü yoktur. 



Göknar 
 

 Abies 





Hemen hemen bütün 

türleri piramidal 

tepeli, tek gövdeli, 

dalları gövdeye çevrel 

dizili, herdem yeşil, 

boylu orman 

ağaçlarıdır. 

Kuzey yarımkürenin 

ılıman bölgelerinde, 

orta ve yüksek dağlık 

yerlerde yayılış 

gösterir. 

40 türü vardır. 



Göknarlar (Abies) 
• Türkiye’de doğal olarak yetişen 
 

Uludağ Göknarı  (A. bornmulleriana) 

Doğukaradeniz Göknarı (A. nordmanniana) 

Toros Göknarı  (A. cilicica) 

Kazdağı Göknarı  (A. equi-trojani) 

• Türkiye’de egzotik 

Avrupa Göknarı   (A. alba) 

İspanya Göknarı  (A. pinsapo) 

Gümüşi Göknar  (A. concolor) 

 



Genç ve orta 

yaşlarda konik 

biçimli… 

 İleri yaşlarda 

“leylek 

yuvası” 

oluşumu 

görülür.  



Dallanma 

düzenli 

çevresel 

olduğu için 

özellikle 

gençlikte 

yaşı 

saptanabilir. 

1 Yıl 

Abies equi-trojani 

1 Yıl 



Göknar 

F : Salih Usta 



Yaprağın üst 

tarafı parlak 

koyu yeşil. 

Hafifçe oluklu.  

Göknar 



Göknar 

Alt yüzü gri-mavimsi yeşil; 2 adet belirgin gümüşi 

beyaz stoma çizgisi var .  (Porsuktan farklı) 



İğne yaprakları yassıdır (iki parmak arasında 
döndürelemez). Uçları tepe sürgünlerinde 
sivri, yan dallar ve sürgünlerde ise bazılarının 
ucu küt, bazılarının kertikli.  

Göknar 



İğne yapraklar ağaç üzerinde uzun zaman 
(hatta 8-11 yıl) kalır. Düştüğü ya da 
koparıldığı zaman sürgün üzerinde yuvarlak 
iç içe iki daire halinde iz bırakır . 





Bir cinsli, bir 
evciklidir (Erkek 

ve dişi çiçekler 
aynı ağaçta, 
ancak farklı 

yerlerde) 

Göknar 



Erkek Çiçek 

Bir eksen çevresine 

sarmal olarak dizilmiş, 

kozalakçık biçimindedir.  

 

Erkek çiçekler polenlerin 

dağılmasından sonra 

kuruyup düşerler. 

Göknar 



A. bornmulleriana ve A. cilicica : 

Bol reçineli.  

 

Dişi Çiçek / Kozalak 

Yukarı doğru biraz daralan 

silindirik şekilli. Dış pullardan 

daha uzun olan iç pulların 

uçları geriye doğru kıvrık.  

Kırmızı-kahverengi, karpeller 

odunumsu. 

Göknar 



Kozalaklar ağaçların 

tepelerinde, yukarıya 

doğru dik durur 

(Kozalaklar döllendikten 

sonra da dik durur). 

Tohumlar döküldükten sonra 

kozalak ekseni ağaç 

üzerinde kalır. 



Tohum; hemen hemen 3 köşeli. Açık kahverengi 
geniş bir kanadı var. Kanat, tohumu hemen hemen 
tamamen sarar. Ortalama 1 cm uzunluğunda. 
Tohumlar çimlenme yeteneğini çabuk kaybeder. 
Çimlenme yeteneğine sahip tohumları 40-60 
yaşlarında vermeye başlar. 



Göknarlar düzgün ve dolgun gövdelidirler. Dallar gövdeye 

çevrel olarak dizilir. Sık ve ince dallıdır. Gövde kabuğu 

genç yaşlarda açık gri, ince ve düzgün... 

Akseki / Salih Usta 



... ileri yaşlarda gri-kahverenklidir; kabuk 

kalınlaşır ve küçük levhalar halinde çatlaklıdır. 

Göknar 



Doğukaradeniz Göknarı’nın (Abies nordmanniana) Türkiye’de Doğal Yayılışı 

Batı sınırı Kızılırmak olmak üzere tüm Doğu Karadeniz'de yayılış 

gösterir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kenar dağ silsilelerini 

aşamaz. Ülkemizde % 35'i "bozuk" yapıda olmak üzere, yaklaşık 

olarak 22 bin ha saf orman oluşturmaktadır.  

Yükselti : 1500-2200 m 



Uludağ Göknarı’nın (Abies bornmulleriana) Türkiye’de Doğal Yayılışı 

Asıl yayılış alanı Kızılırmak’ın denize döküldüğü yer ile Uludağ arasında kalan Batı 

Karadeniz Bölgesi ve Kocaeli Havzası.Doğukaradeniz göknarından farklı olarak stebe 

(kurakça ve karasal iklimli) daha çok sokulur. İç Anadolu'da Eskişehir ve Ankara-

Kızılcahamam dolaylarına kadar yayılır. Ülkemizde % 12'si "bozuk" yapıda olmak 

üzere yaklaşık 90 bin ha "saf" Uludağ göknarı ormanı saptanmıştır.  

Yükselti : 1000 – 2000 m 

Dünya'da sadece Türkiye'ye özgü (endemik) bir türdür.  

A. nordmandiana'nın varyetesi olarak da kabul edilmektedir.  



Toros Göknarı’nın (Abies cilicica) 

Türkiye’de Doğal Yayılışı 

Güney Anadolu’da Toroslar’da yayılış gösterir. 
Sedir, karaçam hatta kızılçam ve ardıçlarla 
karışık meşcere ve ormanlar oluşturur. 



Kazdağı Göknarı’nın (Abies equi-trojani) 

Türkiye’de Doğal Yayılışı 

Kazdağı’nda 1200-1300 m yükseltiden sonra saf 
ya da kayın ve karaçamla karışık ormanlar 
oluşturur; endemik bir türdür.  

Equi = At Trojani = Troya 



Göknar 



Özellikle yüksek 

hava nemi ister.  

 

Hava nemi isteği 

ladine göre daha 

azdır. Kayına göre 

daha fazla nem ister. 

Göknar 



Çok soğuk kış ve çok sıcak yazlardan 

hoşlanmazlar. 

Ancak, ilkbahar donları tehlikeli olabilir.  

 

Edremit / H. Basri Avcı 



Toprak isteği 

fazladır. Öncelikle 

toprak derinliği 

isterler. Havadar 

ve nemli 

topraklarda ve 

özellikle kalker 

anataşları 

üzerinde iyi 

gelişirler. 

Göknar 



D.Kdz. Göknarının 

Uludağ göknarına 

göre yağış ve nem 

isteği daha 

fazladır. Kurakça 

ve karasal iklimli 

bölgelere geçmez. 

Toros göknarı ise 

en kanaatkar 

göknardır. 

Eskipazar - Karabük / S. Usta 

Göknar 



Gölge ağacıdır.  

 
Uzun süre siper altında 

kalsalar bile yaşama 

gücünü yitirmez. 

Göknar 



Göknar, “istilacı” bir türdür. 



Göknar 



Kaz Dağları / H.Basri Avcı 

Göknar + Karaçam 



Toroslar / Salih Usta 

Göknar + Sedir + Kızılçam 



Giresun / Salih Usta 

Göknar + Ladin 



Seydişehir-Akseki Sınırı / S. Usta 
Yükselti : 1800 m 



Türkiye’de 

Yaygın Olarak Kullanılan 

Egzotik Göknarlar 



İspanya Göknarı 

(Abies pinsapo) 

http://www.baumkunde.de/baumdetails.php?baumID=0125
http://www.baumkunde.de/baumdetails.php?baumID=0125




Abies pinsapo 

http://www.baumkunde.de/baumdetails.php?baumID=0125
http://www.baumkunde.de/baumdetails.php?baumID=0125
http://www.baumkunde.de/baumdetails.php?baumID=0125


Gümüşi Göknar 

(Abies concolor) 



Abies concolor 

http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0097pic_rinde_gr.jpg&baumID=0097&merkmal=Rinde
http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0097pic_more2_gr.jpg&baumID=0097&merkmal=Habitus


Abies concolor 

http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0097pic_blatt_rv_gr.jpg&baumID=0097&merkmal=Nadeln
http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0097pic_zweig_gr.jpg&baumID=0097&merkmal=Zweig


Avrupa Göknarı 
(Abies alba) 



Abies alba 



Ladin (Picea) 

• Türkiye’de doğal olarak yetişen 

 

Doğu Ladini (P. orientalis) 

 

• Türkiye’de egzotik 

 

Mavi Ladin (P. pungens) 

Avrupa Ladini   (P. abies) 

 



Ladinler  

Kuzey Yarımküre’nin 

ılıman ve soğuk iklimli 

bölgelerin ağacıdır.  

Eşit dağılışta yağışa sahip 

nemli ve serin yerlerde 

yetişirler.  

Doğu, Kuzey ve Orta Asya, 

Kuzey ve Orta Avrupa ile 

Kuzey Amerika’da 40 

değişik türü vardır. 



Hemen hemen bütün 

türleri piramidal 

tepeli, dalları gövdeye 

çevrel dizili, herdem 

yeşil, boylu orman 

ağaçlarıdır. 

Ladin 



Uzun sürgünler üzerine teker teker dizilmiş olan 

iğne yapraklar uzun yıllar ağaç üzerinde kalır. 



İğne yapraklar genellikle dört köşelidir ve 

dört yüzünde de beyaz stoma bantları vardır. 

Picea orientalis 



Yaprakları döküldüklerinde sürgün 

üzerinde törpü gibi çıkıntı bırakırlar. 





Bir cinsli, bir 
evciklidir (Erkek 

ve dişi çiçekler 
aynı ağaçta, 
ancak farklı 

yerlerde) 



Picea orientalis 

Erkek çiçekler 

bir önceki yılın 

sürgünlerindeki 

iğne yaprakların 

koltuğunda yer 

alır. Sarı ya da 

çilek 

rengindedir. 



Dişi çiçekler kırmızı-violet rengindedir. Döllenmeden önce 

dikine durur; döllendikten sonra aşağı sarkar. Olgunlaşınca 

kahverenkli veya kiremit rengindedir.  

 

Olgunlaşmış ladin kozalakları dağılmaz.  



Doğu (Kafkas) Ladini  

Picea orientalis 



Uzungöl - Trabzon / Salih Usta 

Tek eksenli, düzgün ve 

dolgun gövdeli, 

piramidal tepeli, 

herdem yeşil bir orman 

ağacıdır. 



50-60 m’ye kadar boya, 2 m çapa ulaşabilir… 
Uygun koşullarda 1000 yıl yaşayabilir. 

Torul’da 68 m ölçülmüş. 

Doğu Ladini 
Borçka - Karagöl 



İlk yaşlarda 

büyümesi çok 

yavaştır; 8-10 

yaşından sonra 

büyüme hızlanır. 

Doğu Ladini 



30- 40 yaşına kadar 

büyüme oldukça 

hızlıdır. 

Gövdenin her 

yanında bulunan 

dallar genç yaşlarda 

yukarı yönelik… 

…ileri yaşlarda aşağı 

sarkmakta. 

G
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Doğu Ladini 



Kabuk genç gövdelerde açık (gri) renkli ve düzgün; 

yaşlı gövdelerde kahverengi ve çatlaklıdır. 



İğne yapraklar 3-11 mm 
boyunda, uçları küt, koyu 
yeşil ve parlak; her yüzü 
aynı renkte…  

Yeni iğne yapraklar yeşil. 

Doğu Ladini 



…enine kesitlerde 4 
köşeli, genişlik hemen 
hemen aynı. 
Her yüzünde 1-4 sıra 
stoma bandı. 
 
İbreler fırça gibi dizili. 





Erkek çiçekler sürgün 

uçlarında, karmen 

kırmızısı rengindedir. 

Doğu Ladini 



Kozalaklar 4-9 cm uzunlukta ve 

silindirik. Olgunlaşmadan önce 

bazılarında yeşil, bazılarında kırmızı; 

olgunlaştıktan sonra açık kiremit 

renginde. 

Döllendikten 

sonra yere 

doğru sarkar… 

Doğu Ladini 



Kozalak pullarının kenarları düz; 
yuvarlakça, ters yumurta biçiminde,  

Doğu Ladini 



… pullar açılır, tohumlar dökülür ve kozalaklar 
bir bütün olarak yere düşer.  



3-9 cm (küçük) 
uzunluğundaki silindirik 
kozalak. 

Doğu Ladini 



Ordu’da denize dökülen Melet Irmağı’nın 

doğusunda; dağların denize bakan 

yamaçlarında saf ya da karışık ormanlar 

oluşturur. Ülkemizde %36’sı “bozuk”, % 18’i 

“çok bozuk” olmak üzere 146 bin ha saf doğu 

ladini ormanı bulunmaktadır.   ( İLADİN !!! ) 



Genel olarak 900-1700 m yükseltiler arasında yayılış 
gösterir; deniz yüzeyi (Çamburnu/Of) ile 2400 m 
arasında görülebilir. 

Çamlıhemşin / Rize – Salih Usta 



Giresun / Salih Usta 

Doğu Ladini 



Hava nemi isteği çok fazladır. 

Uzungöl - Trabzon / Salih Usta 

Doğu Ladini 



Toprak (derinlik-

mineral madde) isteği 

orta. 

Doğu Ladini 



 
Hava kirliliğine 
çok duyarlıdır. 

F : Günal Şahin 

Doğu Ladini 



Kök sistemi genel olarak sığdır, 

yayvan kök yapar. Bu nedenle 

rüzgar ve fırtınaya karşı 

dayanıksızdır. 
Borçka-Karagöl / Salih Usta 



Yarı gölge ağacı… 

Doğu Ladini 



Doğu Karadeniz Bölgesi’nde saf ya da sarıçam, 
göknar ve kayınla karışık ormanlar oluşturur. 



Mavi Ladin 
 

Picea pungens 



Anavatanı Kuzey 
Amerika’nın batısıdır… 
2000-3000 m yükseltiler 
arasında; akarsu kenarları 
göl ve bataklık 
çevrelerinde yayılış 
gösterir. Kuru ve fakir 
topraklarda da yetişebilir. 
Çoğunlukla 30 m, iyi 
koşullarda 50 m 
boylanabilir. 

Mavi Ladin 



Diğer ladin türlerine 
göre kış soğuklarına, 
yaz kuraklığına ve 
zehirli gazlara (hava 
kirliliğine) karşı daha 
dayanıklı…  

OGM-Ankara / Salih Usta 

Mavi Ladin 







Botanik Bahçesi – Ankara / SU Seymenler Parkı – Ankara / SU 



F : Salih Usta 

Mavi Ladin 



İğne yaprakları 2-3 

cm boyunda, 

uçları sivri ve 

batıcı, dört köşeli, 

hafifçe kıvrık… 

Yeşil, mavi yeşil, 

gümüşi beyaz… 

Mavi Ladin 



Taze iken yeşil, olgunlaştığında 

saman sarısı rengini alan 

kozalaklar silindirik;  8-10 cm 

uzunluğunda, 3 cm çapında… 

Kozalak pulları kağıt gibi ince, 

dalgalı kenarlı ve uçları 

kertikli… 

Mavi Ladin 



Avrupa Ladini 

 
Picea abies 



Avrupa’nın en önemli orman ağaçlarındandır. 
40-50 m boy ve 2 m çap yapabilir. 

Gövde düzgün ve dolgun… 

Avrupa Ladini 



Kızılcahamam OİM / 

Salih Usta 

Avrupa Ladini 

Herdem yeşil, 

piramidal tepeli… 



Nem isteği yüksek, ısı isteği az. Yaz kuraklığına ve 

zehirli gazlara karşı çok duyarlı. 

Yarı gölge ağacı. 

Toprak derinliği ve 

mineral madde 

isteği yüksek değil. 

Rüzgara dayanıklı 

değil (tepe 

kırılmaları). 



Parlak yeşil iğne yapraklar 1-2 

cm; ağaç üzerinde 5-7 yıl kalır. 

Avrupa Ladini 



F: Salih Usta 

… uçları sivri ve batıcı, hafif kıvrık.  





Erkek çiçekler önceleri çilek  renginde; 
olgunlaşınca sarı renk alır. 



Genç kozalaklardan bazıları yeşil, 

bazıları kırmızı renkli; olgun 

kozalaklar açık kahverenginde ve 

10-15 cm boyunda, silindirik. 

Kozalak 

pullarının 

kenarları 

kaba dişli. 



Ladinlerin Karşılaştırması 

1-2 cm 3-11 mm 2-3 cm 



P. pungens: 8-10 cm P. abies : 10-15 cm P. orientalis: 4-9 cm 


