
 Kuzey yarımkürede çok geniş yayılış 
alanı vardır. Sadece bir türü Sumatra 
adasında Ekvatorun güneyine geçer. 

  

 105 tür saptanmıştır. 

 

 Bütün türleri herdem yeşil ağaçtır. 
Çok az türü ağaççıktır. 

Çamlar (Pinus ) 



Genç ve orta yaşlarda genel 

olarak piramidal yapıdadırlar.  

Yaşlandıkça tepe formu ve 

dalların diziliş düzeni bozulur. 

 

Çamlar (Pinus) 



Dallar gövdeye çevrel olarak 
dizilir; yere yatay uzanır.  

Çamlar (Pinus) 



Uzun ve kısa sürgünleri vardır. Uzun sürgünler 

üzerinde normal iğne yapraklar yoktur, 

metamorfize olmuş pullar vardır.  



Kısa sürgünlerin dip tataflarında "kın" ya da 
"glaf" adı verilen ince, derimsi, sarı ya da kül 
rengi bir kısım vardır. 

F: Salih Usta 

Kın (Glaf) 



Uzun sürgünler üzerinde 2-3 

ya da 5 tane iğne yaprak 

taşıyan kısa (cüce) sürgünler 

bulunur.  

En az 2 yıl yaşar. İğne 

yapraların uzunluğu 5-50 cm 

arasına değişir. Yaprak 

uzunluğunu belirleyen en 

önemli etmen iklimdir. Genel 

olarak soğuk yetişme 

yerlerindeki türler kısa; sıcak 

yerlerde uzun olur. 

http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0110pic_blatt_rv_gr.jpg&baumID=0110&merkmal=Nadeln


Erkek çiçekler yaprakların koltuğunda yer alır. İlkbahar 

sonu-yaz başlarında oluşur. Çok sayıda erkek çiçek bir 

araya gelerek sarı ya da kırmızı renkli çiçek topluluğu 

oluşturur. Her bir erkek çiçekte, eksen üzerine sarmal 

dizilmiş çok sayıda pul (etamin) bulunur. Çiçek 

tozlarının yan tarafında 2 hava baloncuğu bulunur. 

Tozlaşma ilkbaharda gerçekleşir. 



Kozalak pulları önce etli bir yapıdadır, daha sonra 

odunlaşır. Kozalak pullarının (karpel) uç kısımlarında 

bir kalkan (apofise) bulunur. Kalkanın da ortasında bir 

göbek (mucro) yer alır. Göbek; türe göre yassı, çıkık, 

içeri göçük ya da diken gibi batıcıdır. 



Bir eksen üzerinde sarmal olarak dizilmiş kozalak pullarının 

her birinin altında 2 tane tohum tomurcuğu bulunur. Tohum 

olgunlaşıncaya kadar kozalak pulları sıkıca kapalıdır. 

Tohumlar olgunlaşınca pullar açılır. Fakat pullar dağılmaz, 

kozalak bir bütün olarak yere düşer. 





Salih Usta 







Çamlar (Pinus ) 
 Türkiye’de doğal olarak yetişen çam türleri 
 

 Kızılçam   (P. brutia) 

 Karaçam  (P. nigra) 

 Sarıçam  (P. sylvestris) 

 Fıstık çamı   (P. pinea) 

 Halep çamı   (P. halepensis) 

 Türkiye’de egzotik (yaygın ya da parklarda) 
 

 Sahilçamı   (P. Pinaster - P. maritima) 

 Monteri çamı   (P. radiata) 

 Ağlayan çam   (P. griffithii) 

 Veymut çamı   (P. strobus) 

 



Sarıçam 
 
 

Pinus sylvestris  



Sarıçam: En geniş coğrafi yayılışa sahip çam türüdür. Hemen hemen tüm 

Avrupa'da (İskoçya'dan başlayarak Alplerde yukarı orman sınırına, kuzeyde son orman 
sınırına kadar) yayılır. Asya'nın kuzeyinde boydan boya yayılış gösterir. Kayseri-
Pınarbaşı dolaylarındaki sarıçam ormanı sarıçamın güneydeki en son sınırını oluşturur. 



 Kuzey Anadolu'da Karadeniz’e paralel sıradağların yüksek 
bölümlerinde, güney yamaçlarında saf ya da göknar, ladin, kayınla 
karışık ormanlar oluşturur. Ankara-Kızılcahamam, Eskişehir-
Mihalıççık, Kütahya-Domaniç, Afyon-Muratdağı'nda sarıçam 
ormanlarına rastlanılabilir. Kuzeydoğu Anadolu’da  Ardahan, Oltu, 
Posof ve Sarıkamış yörelerinde, Yalnızçam Dağlarında, Batı 
Anadolu’da kesintili olarak Bursa, Eskişehir, Kütahya yörelerine 
değin gelir. Orta  Andolu’da Akdağmadeni, Kayseri-
Kaharamanmaraş arası Pınarbaşı, Göksun yörelerinde bulunur. 
Doğu anadolu'da Sarıkamış, Ardahan,Oltu, Göle ve Şenkaya'da 
güzel sarıçam ormanları bulunmaktadır.  



Sarıçam 
 
 
 
Düzgün yapılı, 

sivri tepeli, 

piramidal, 35-40 m 

boylanabilir.  

 



Serbest 

büyüdüğünde tek 

eksenli ve 

piramidal yapısını 

genellikle korur, 

karaçama göre 

daha az 

azmanlaşma 

eğilimi gösterir 

(Çok yaşlı ağaçlar 

dışında). 

 

Sarıçam 



Sarıçam 



Sarıçam 



Yan dalları karaçama 
göre daha incedir.  
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İğne yaprakları 3-8 cm (en kısa); mavimsi açık yeşil; 

Sarıçam 



… ucu sivri ve batıcı; kenarları ince dişli; çok kıvrık. 

Sarıçam 



Erkek çiçekler kükürt sarısı renktedir. 

Sarıçam 



… sonra 

 boz mat ya da koyu sarı. 

Kozalak, önceleri yeşil… 



3-7 cm boyunda (en küçük), dar yumurtamsı 
konik biçimli; asimetrik (ışık gören kesimleri 

daha gelişkin); kısa saplı;  aşağı sarkık. 
Apofizler çıkıntılı, sapa doğru kıvrık. 



Göbek dışarı doğru çıkıktır, üzerinde belirgin batıcı 

sivri bir diken yoktur. 

 

Olgunlaşma Periyodu: 2-3 yıl… 



Tohum dökümü genel olarak ilkbaharda (ocaktan 
mayıs sonuna kadar sürebilir) özellikle nisan 
ayındadır. 

Sarıçam 





Gövde kabuğu genç yaşlarda ve 

yaşlı bireylerin üst kısımlarında tilki 

sarısı renginde ve çok ince levhalar 

halinde çatlaklı ya da çatlaksız. 

Sarıçam 



Sarıçam  



İleri yaşlarda gövde kabuğu koyulaşır; gri-kahverengi ya 

da siyahımsı olabilir, levhalar halinde çatlaklı bir doku 

oluşur. 



Sarıçam  

“ışık ağacı”dır 

Özellikle sarıçam 

gençliği ilk 

yaşlarda 

karaçama göre 

biraz daha fazla 

ışık ister. 





 Orta hızda büyüyen 
bir türdür. 
Sarıçam'da en iyi 
büyüme 20-30 
arasındaki yaşlarda 
gerçekleşir. 

Sarıçam 

Ilgaz – Salih Usta 



Sarıçam hafif kumlu toprakların ağacıdır. Mineral 

madde ve nem isteği fazla değilse de derin ve gevşek 

toprakları sever. 



Genellikle güçlü bir kök sistemi kurarlar… Ana ve yan 

kökler gelişkindir. 



Rüzgara ve fırtınaya 

karşı dayanıklıdır. 

Özellikle genç yaşlarda, 

rüzgara en dayanıklı 

türlerden biridir. 

Sarıçam 



Sarıçam kış soğuklarına dayanıklıdır. 

F: H. Basri Avcı 



Karaçam 
 
Pinus nigra Arnold. 
 

 

Alttür: P. n. var. pallasianna 

(Anadolu karaçamı) 



Güneybatı, Güney ve Güneydoğu Avrupa ile Batı Asya'nın 

submediteran bölgelerinde Karaçam'ın 5 coğrafi alttürü var. 

Anadolu karaçamı: başta Türkiye olmak üzere Kırım, Kıbrıs 

ve Suriye'de P.n. supsp. pallasiana  doğal olarak yetişiyor. 



 Kuzey Anadoluda dağların güney yamaçlarında; Batı 
Anadolu Bölgesi'nde ve Akdeniz Bölgesinde Torosların 
yüksek ve çoğunlukla kuzey yamaçlarında saf veya 
kızılçam, sarıçam, sedir, ardıç, göknar, meşe ve kayın 
gibi türlerle karışık ormanlar oluşturur. İç Anadolu 
Bölgesi'ne de sokulur. Türkiye'de % 26'sı "bozuk", % 
30'u "çok bozuk" olmak üzere toplam 2.5 milyon ha saf 
karaçam ormanı saptanmıştır.  



Karaçam 
 
Düzgün yapılı, 30-35 m 

boylanabilir. 40-45 m 

karaçamlara da rastlanır. 

Serbest büyüdüğünde tek 

eksenli (monopodial) 

yapısını genellikle 

korumakla birlikte 

azmanlaşma eğilimi 

gösterir; tepe çatısı 

genişler. Yan dalları 

kalındır.  



Çameli-Denizli / Salih Usta 

İleri yaşlarda ağaç 

tepesi çöker 

(yayvanlaşır). 

Karaçam 



Kızılcahamam – Yavuz Öztürk 



 

Karaçamlar, 1000 yıl kadar yaşayabilir. 
Ilgaz / Salih Usta 



Fethiye / Salih Usta 



Nallıhan’da Kırsal Çevre 

tarafından 1171 yaşında 

karaçam ölçülmüştür.  

Acıpayam’da 110 cm çap, 40 

m boy; 

Fethiye’de 170 cm çap, 30 m 

boy; 

Göksu’da 844 yaş, 242 cm 

çap, 33 m boy… 

Nallıhan - Mustafa Bektaş 



Karaçam: 
8-18 cm; koyu yeşil; sert, ucu batıcı; hafif kıvrık; kenarları 
ince dişli… 

F: Salih Usta 



Sürgün uçlarındaki iğne yapraklar 
tomurcuğa yönelmiş olduğundan 
"çanak" görünümü yaratır. 

F: Salih Usta 

Kın (Glaf) 



Yeni kozalak 



Kozalağın uç kısmındaki karpellerin çoğunun 
göbeğinde  dikenimsi bir çıkıntı bulunur (hafif batıcı). 

F: Salih Usta 



F: Salih Usta 





Karaçam: 

Gövde kabuğu kalın, 

esmer - koyu gri renkli; 

yaşlılarda boylamasına 

derin levhalar halinde 

çatlaklı ve levhaların üst 

yüzü beyazımsı. 



Ç
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Türkiye’de 400-1400 m yükseltiler arasında saf ormanlar; 1400-1700 m’ler 
arasında daha çok sarıçamla karışık meşcereler oluşturur.  
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Toroslarda 1200-2100 m yükseltiler arası karaçamın 
vatanıdır. Genellikle denizlerin tersine bakan 

bakılarda yer alır. Bir anlamda denizden kaçarak 
yüksek ve görece soğuk iklimleri seçer. Kuraklığa, 
sıcağa ve kış soğuklarına dayanıklıdır. 

Çameli-Denizli / SU 



Türkiye’de stepe en çok sokulabilen çam türüdür. 

Doğankent-Kırşehir/Salih Usta 



Beynam Ormanı-Ankara / S. Usta 



Kireçli topraklarda, denize yakın saf kum topraklarda, 

ağır balçık ve killi topraklarda yetişebilir. Anataşı kalker 

olan kireçli topraklarda en iyi gelişimi gösterir. 
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Karaçam “ışık ağacı” 

olmakla birlikte diğer 

çam türlerine göre 

gölgeye en dayanıklı 

olan türdür; “yarı 

gölge ağacı” 

denilebilir. Bu 

nedenle sıklıkla iki 

tabakalı ormanlar 

oluşturabilir. 

F: Yavuz Öztürk 



Derin topraklarda 

kazık kök sistemi, sıkı 

ve sert topraklarda 

kalp kök sistemi 

geliştirir. 

Rüzgara karşı 

dayanıklıdır. Rüzgar 

perdesi olarak 

uygundur. 

F: Yavuz Öztürk 



Farklı iklim koşullarında yetişebiliyor;  
soğuklara dayanıklı... 



Yetişme ortamına göre kayın, göknar, sarıçam, kızılçam, ardıç, 

meşe gibi türlerle karışık ormanlar oluşturur. 



Ebeçamı  
(P.n. subsp. pallasiana var. seneriana (Saatçioğlu) Yalt. 

Kütahya-Domaniç ve Bolu-Çaydurt 

F: Mustafa Bektaş 

F: Mustafa Bektaş 



Ehrami Karaçam  

(P.n. subsp. pallasiana var. pyramidata (Acatay) Yalt. 



Kızılçam 
 
 
Pinus brutia 



Kızılçam: Doğu Akdeniz'in ağacıdır. Akdeniz kıyılarında 

ve Karadeniz'de adacıklar halinde doğal olarak yetişir. 

Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak, Türkiye, Kıbrıs, 

Yunanistan ve İtalya. En geniş yayılışı Türkiye'de… 



 Akdeniz, Ege, Marmara ve yer yer Batı Karadeniz 

Bölgesi'nde (Karabük, Yenice, Bafra-Alaçam, Sinop-

Boyabat arası). Türkiye'de % 31'i "bozuk", % 34'ü 1çok 

bozuk" olmak üzere toplam 3,7 milyon ha saf kızılçam 

ormanı saptanmıştır.  



Kızılçam: 
 
 
Tek eksenli ancak 

bozuk yapılı (eğri 

gövdeli, dağınık tepeli); 

20-30 m boylanabilir . 45 

m boy, 133 cm çap 

yapan sıradışı örnekleri 

de vardır.  

 

250-300 yıl yaşayabilir.  



Yan dalları kalın ve bozuk biçimli. 



Özellikle serbest büyüdüğünde karaçama göre 
daha fazla azmanlaşma eğilimi gösterir; tepe çatısı 
genişler. Yan dalları kalındır ve gövdeye dik çıkışlı. 



Kızılçam 
12-18 cm; yeni yapraklar açık yeşil; eski yapraklar yeşil; 

kenarları ince dişli; seyrek görünümlü. 





Kızılçam 
 
 
Kozalak 
 
 
6-11 cm 
boyunda, uzun 
topaç biçimli. 



Çok kısa saplı; dik ya da yan duruşlu 
(çoğunlukla birkaçı birlikte)… 



Olgunlaştığında kırmızımsı kahverenkli 



Kozalak pulunun göbeği büyük ve içeri 
basıktır (çukurumsu). 





Kozalaklar açılmadan 
uzun süre (7-8 yıl) 
ağaç üzerinde kalır… 



…bu nedenle özellikle tepesine yüzlerce 
bıldırcın konmuş görüntüsü yaratır. 



Kızılçam: 
 
Gövde kabuğu üst 

kısımlarda ve genç 

dallarda bronza 

yakın renkte; 

yaşlılarda 

kırmızımtırak koyu 

kahverenginde, 

kalın ve derin 

çatlaklı. 



Kızılçam 



Marmaris / Salih Usta 

Kızılçam deniz yüzeyinden 1200 m’ye yükseltiye kadar 
saf ya da karışık olarak orman toplulukları oluşturur. 



Karaçam, Sedir, Toros 
göknarı ve ardıçlarla karışım 
yaparak 1500 m’lere kadar 
da çıkabilir. En uygun yayılışı 
500-1000 m arasıdır. 

Kaş-Elmalı Yolu / Salih Usta 



Isı isteği çok fazladır. Ilıman ve sıcak bölgeleri sever. 

Donlara duyarlıdır, karasal iklimden kaçınır. Nem isteği 

çok azdır; kuraklığa dayanıklıdır. 

Gemiler Koyu-Fethiye / 

Salih Usta 



Tipik bir “ışık ağacıdır”. 
Gençiliği gölgeye uzun süre 
dayanamaz. 



Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen iğneyapraklı 
türüdür. Özellikle 
gençlikte hızlı büyür. 
Çoğu kez bir yıl 
içerisinde 2-3 sürgün 
yapar. 
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Bütün toprak türlerinde yetişir ve gelişebilir. 
Toprağın jeolojik kökeni gelişmesini kayda değer 
etkilemez. 
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Derine inen kazık kök yapmasına karşın 
hızlı büyüyen bir tür olduğu için rüzgara 
dayanıklılığı biraz daha azdır. 

 

Marmaris / Salih Usta 



Basra (Arıcılık) 



Halepçamı 
 
 

Pinus halepensis  
 



Halepçamı: Batı Akdeniz'in ağacıdır. Portekiz, İspanya, Fas, 

Cezayir, Tunus, Libya, İtalya ve Yunanistan da yayılış gösterir. 



 1. Yayılış alanı: Adana'nın Sarıçam ormanları, Kadirli'de 

Karatepe... 2. Yayılış alanı: Bodrum-Milas arası (Güvercinlik 

Körfezi) ve Gümüldür dolayları... Türkiye'de % 25'i "bozuk", % 

14'ü çok bozuk" olmak üzere toplam 2,9 bin ha saf halepçamı 

ormanı saptanmıştır.  



Halep çamı: 
 
Genellikle tek eksenli, eğri 

gövdeli; genç yaşlarda sivri, 

ileri yaşlarda dağınık tepeli. 

 

10-15 m boylanabilir. 

 
 

F: Nesrin Armağan 



Yan dalları ince ve açık (gri) renkli. 



8-15 cm, açık yeşil renkli. Çoğunlukla ikili kimilerinde 

üçlü; kenarları çok ince dişli. 



Halepçamı: 
 
Uzun konik biçimli,  

8-20 cm boyunda; 

uzun ve kalın saplı; 

sürgün üzerinde yere 

doğru sarkık.   

 

Yeni kozalaklar yeşil, 

olgun kozalaklar açık 

tuğla kırmızısı ya da 

kestane renginde.  

Uç tarafı hafif kıvrımlı.  



Kozalak pullarının 
kalkanı çıkıntılı , göbek 
yüksek ancak dikensizdir 
(kızılçamın tersine). 



Pinus halepensis 



Halepçamı: 
 
Açık kül renkli kabuk uzun yıllar çatlaksız; 

ileri yaşlara düzensiz çatlaklı.  

 

Dalları ve sürgünleri açık kül renginde. 



Halepçamı  
 

Kıyıdan 30 km içerilere 
sokulur; 200-400 m 
yükseltide yayılış 
gösterir.  

Biyolojik özellikleri ve 
ekolojik istekleri 
kızılçama çok benzer.  

Donlara karşı daha 
duyarlıdır.  

Kumulluklar dahil her 
türlü toprakta yetişebilir. 

F: Nesrin Armağan 



Fıstıkçamı 
 
 
Pinus pinea 



Fıstıkçamı: Portekiz'den Türkiye'ye kadar tüm 

Akdeniz sahil kesiminde yayılış gösterir… 



Bergama-Kozak, Aydın-Belen, Manavgat, Maraş-

Önsan Köyü, Trabzon-Kalenema Deresi, Çoruh 

Vadisi...Türkiye'de % 45'i "bozuk", % 29'u çok 

bozuk" olmak üzere toplam 46,5 bin ha saf 

fıstıkçamı ormanı saptanmıştır.  



Fıstıkçamı: 
* Genç yaşlarda top, ileri 

yaşlarda şemsiye  biçiminde; 

yaygın tepeli. 

* 20-25 m boylanabilir. 

* Yan dalları çok kalındır. 

Tavşanburnu-Didim / 

Salih Usta 



Fıstıkçamı: 
10-15 cm boyunda, 1,5-2 mm genişlikte; açık yeşil; kenarları 

dişli; belirgin biçimde yassı. Dip tarafı saran kın 10-12 mm 
uzunluğunda ve açık esmer renkli (Sahilçamından daha kısa ve 

açık renkli). 



Fıstıkçamı: 

Küremsi, 15-20 cm boyunda (en büyük); parlak kestane 

renkli; çok kısa saplı; sürgün üzerinde dik 

konumda…Kozalak 3 yılda olgunlaşır.  



Kozalak pulları (Karpel)  kalın; kalkan, kozalağın dip 
tarafındaki pullarda 6 köşeli, uca doğru olanlarda 
ise eşkenar dörtgen şeklinde. Göbek büyük, basık ve 
hemen hemen dört köşeli.  





Tohumu büyük (1,5-2 cm), tohum kanadı ince ve 
küçük. Tohumun üst yüzü morumsu kahverengi bir 
toz ile örtülü. Tohum kabuğu odunlaşmış. Halk 
arasında "çam fıstığı" deniyor. 



13-15 yaşlarında 

olgunlaşmış 

kozalaklar gözükse 

de 20-25 yaşlarında 

bol kozalak vermeye 

başlar.  

Kozalak verimi 60-

100 yaş arasında en 

yüksek orandadır.  

100-130 yaşlarda 

kozalak taşır ancak 

kozalak küçükleşir 

ve miktarı azalır. 



Fıstıkçamı: 

Gövdesi düzgün, 
dolgun silindirik. 
Kırmızımsı gri - 
kahverenkli ve kalın 
kabuklu; derin çatlaklı. 



Tipik bir “ışık ağacıdır”. 

Şemsiye tepe yapısı da 

ışık isteğinin çok fazla 

olmasındandır. 

Fıstıkçamı 



Kızılçama göre daha fazla ılıman ilkimi sever. Sıcaklığa ve kuraklığa 
dayanıklıdır. Derine inen kazık kök yapar. Toprak isteği yönünden 
kanaatkardır. Taze kumlu topraklar ve gevşek balçıklı kum topraklar 
gelişmesine daha elverişlidir. 

Kıyıdan 60-70 km içerilere kadar sokulur.  
En fazla 860 m’ye kadar yükseltide rastlanmıştır. 



Sahil Çamı 
 

Pinus pinaster 

(Syn: Pinus maritima) 

 
 



25-30 m boylanabilen, 
gençlikte piramidal, 
yaşlılarda dağınık 
tepeli bir çam türüdür.  

Sahilçamı 



Kabuk ileri yaşlarda kalın, derin 
çatlaklı ve kırmızı kahverengidir. Sahilçamı 



İkili iğne yapraklar kalın, 
10-20 cm uzunluğunda, 
cilalı yeşil, uçları batıcıdır. 
İğne yaprakların kenarları 
ince dişli olup, sürgün 
uçlarında püskül gibi bir 
arada bulunurlar. 

Sahilçamı 

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_010515_0126_pinus_pinaster.htm


Kozalak 9-18 cm uzunluğunda, açık kahverengi, cilalı 
görünümde, sivri ve koni biçiminde, kısa saplıdır.  

 

Simetrik ya da hemen hemen simetrik olan kozalakların 
bir ya da bir kaçı bir arada bulunur.  

Sahilçamı 

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_010515_0122_pinus_pinaster.htm
http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_010515_0128_pinus_pinaster.htm


Göbek çıkık ve batıcıdır. 

Sahilçamı 



Monteri Çamı 
 

 

 

Pinus radiata 
 

 



Orta boylu bir çam türüdür. 
İleri yaşlarda kalın dallı, 
şekilsiz ve dağınık tepeli, 
kahverengi ve çatlaklı 
kabuğu olan bir ağaçtır. 

Monteri 

çamı 

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_031214_0026_pinus_radiata.htm


Anavatanı Kuzey 
Amerika (Kaliforniya)… 

Çok hızlı gelişir, yılda 
1,5-2 m boy yapabilir. 



Vatanında  iyi gelişme göstermemekle birlikte 
Avustralya, Yeni Zelanda,Güney Afrika, İspanya ve 
İtalya'da çok hızlı büyüdüğü için plantasyonlarda 
kullanılmıştır. 







Az reçineli odunu 
selülöz ve kağıt 
sanayiinde kullanılır. 



İğne yaprakların uzunlukları 10-15 cm dir. 
Açık yeşil renkte, ince ve yumuşak olup, 
üçlü olarak kısa sürgüne dizilmişlerdir. 

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_030419_0164_pinus_radiata.htm


Olgun kozalak 7-14 cm 
boyunda; asimetrik, 
kestane renginde, cilalı 
görünüşlü, çok kısa 
saplı ya da sapsızdır. 
Kalkanın göbeği ince 
dikenlidir, kozalak 
ağaçta uzun süre 
kalmaktadır. 

http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_030419_0169_pinus_radiata.htm
http://www.hear.org/starr/hiplants/images/hires/html/starr_030419_0152_pinus_radiata.htm


Veymut Çamı  
 

 
 

Pinus strobus  



Kuzey Amerika'nın 
Doğusunda ve Kanada'da 
doğal olarak yetişir (48-50. 
Enlemler arası). 
 
30-50 m boy yapabilir. 
Genellikle sivri, yaşlanınca 
yayvan piramidal yapılı. 
 
Çam türleri içerisinde odunu 
en az reçineli olan türdür. 
 
 



Kabuk düz, parlak gri yeşil, 
yaşlanınca siyahlıklar oluşur. 



Gençlikte hızlı büyür, yarı gölge ağacıdır. 
 
Donlara dayanıklıdır. Dalları çok esnek 
olduğundan kar kırılması görülmez. 
 

Botanik Parkı-Ankara / Salih Usta 



İğne yapraklar 
kısa sürgünler 
üzerinde 
beşlidir. 



5-10 cm uzunluğunda mavi-yeşil 
yapraklar yumuşak-narin, ince 
dişli… 

http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0110pic_more2_gr.jpg&baumID=0110&merkmal=Zweig




Kozalak 10-17 cm uzunluğunda… 
2,5 cm ye kadar sapı var. Bol reçineli. 





AĞLAYAN ÇAM 
(HİMALAYA ÇAMI)  

 
 
 

Pinus griffithii 
(Pinus wallichiana) 



Doğal yetişme yeri Himalaya'ların nemli bakılarıdır. Buralarda 1600 - 4000  

metre yükseltilerde, yüksek dağlık alanlarda yetişmektedir. Afganistan,  

Birmanya, Bhoutan ve Yunnan'da saf yada özellikle Cedrus deodara ile karışık  

olarak bulunur. Sarkık sürgünleri ve iğne yaprakları ile çok değerli ve  

süsleyici bir park ağacıdır.  



50 metreye değin boylanabilen, geniş ve açık piramidal tepeli bir çam 

türüdür.  

Kabuk genç bireylerde düzgün gri kahverengi, ileri yaşlarda küçük 

levhalar halinde çatlamaktadır.  



İğne yapraklar kısa sürgünler üzerinde beşli olarak 

dizilmiş, ince ve sarkık, 10-18 cm. uzunluğunda, gri yada 

mavimsi yeşil, kenarları ince dişlidir.  

 

Ömürleri 3-5 yıl olup, sürgün uçlarında aşağıya doğru 

püskül gibi sarkarlar.  

 



Kozalak silindirik, 15-25 cm.  

uzunluğunda, kirli sarı renkte; 2-5 cm. 

uzunluğunda bir sapı vardır. Göbek, 

alttaki pula doğru basıktır. Kendisine  

benzeyen Pinus strobus'tan büyük 

kozalakları, aşağıya sarkmış daha 

uzun mavimsi yeşil iğne yaprakları ile 

kolayca ayrılmaktadır. Ayrıca, 

kozalağında çok  

miktarda reçine bulunduğundan 

"ağlayan Çam" adını almıştır. 

Kozalaklar muz şeklinde ikisi, üçü 

birarada demet şeklinde bir arada 

bulunur. Önceleri kırmızımsı yeşil, 

yada gri, ikinci yılın sonunda tam 

olgunlaşınca rengi koyu kahverengine 

dönüşür. 



Çamların 
Karşılaştırılması 
















