
Mazılar 
 
 

Thuja 



* Ülkemizde doğal olarak 

yetişmemekle birlikte park 

ve bahçelerde çok yaygın 

olarak iki türü 

kullanılmaktadır. 

 

* Mazılar sık dallı; 

çoğunlukla piramit biçimli; 

koyu yeşil görünümlüdürler. 

 

* Çelik ve tohumla 

yetiştirilir, makasla biçim 

verilebilir. 

 



Sığ ve yaygın bir kök 

sistemine sahiptir; 

bu nedenle gövdenin 

dip kısmı düzensiz 

bir biçimde genişler. 



Gövde kabuğu gri – 

kahverengi, genç 

yaşlardan 

başlayarak 

uzunlamasına 

levhalar halinde 

çatlaklı. 



Doğu Mazısı 
 

 

Anavatanı Çin. 

Vatanında 20-25 m 

boya ulaşabilir.  

Avrupa'da ve 

Türkiye'de boylu çalı 

ya da 5-10 m'ye ulaşan 

ağaççık formundadır.  

Oval ya da geniş 

piramidal gelişme ve 

bol dallanma gösterir.  

F: Salih Usta 



Yapraklı dal ve dalcıklar kitap sayfası gibi dik yönde birbirine paralel 

durur. Dikey bir düzlemde yayılan sürgünlerin her iki yüzü de yeşil ya 

da sarımsı yeşildir. Genç sürgünler parmaklar arasında oğuşturulunca 

hafif reçine kokar. 

Doğu 

mazısı 



Bir cinsli, bir evcikli… 

Erkek ve dişi çiçekler yan sürgünlerin ucunda yer alır. 



Doğu Mazısı: 

Kozalak 1-2 cm'dir . Kozalak pullarının arkasında geriye 

dönük çengelimsi çıkıntılar (boynuz) bulunur.  



Doğu Mazısı: 

İlk zamanlar mavimsi 

yeşil dumanlı/buğulu, 

etli olan kozalak 

olgunlaşınca 

kahverengi, odunsu ve 

sert olur.  





Batı Mazısı 
 

 

Anavatanı Kuzey Amerika'nın 

doğu kesimidir. 15-20 m boya, 

60-90 cm çapa ulaşabilir 

(Sıradışı olarak 40 m boy, 1.8 

m çap). 

Gençlikte piramidal, dar ve sık 

dallı bir ağaçtır. İleri yaşlarda 

tepe bozulur, dallar aşağı 

doğru sarkar, ancak dal uçları 

yukarıya doğru dönük kalır. 



Batı Mazısı  

Sürgünlerin üst yüzleri mat, koyu yeşil; alt yüzleri 

ise açık yeşil.  

F: Salih Usta 





OGM Bahçesi - Ankara / Salih Usta 

Ancak kışın 

renk değişir;  

sarı, 

kahverengi, 

yeşil olur.  



F: Salih Usta 

Batı Mazısı: 

 
Yumurtamsı biçimli kozalaklar 1 cm kadardır. 
Kiremitvari dizili 4-5 çift puldan oluşan kozalak bir 
yılda olgunlaşır. Kozalak pullarının ucu yuvarlaktır ve  
sivri bir çıkıntı bulunmaz. 



Thuja occidentalis 

F: Salih Usta 



F: Ahmet Demirtas 



Sahil Sekoyası 
(Redwood) 

 

Sequioa sempervirens 
 



S. sempervirens: 
California (Sahil) 

Boy= 90 m, Çap=3.5 m 

( 120 m – 6 m ) 

 

 

S. giganteum: 

 
California –SierraNevada Dğl. 

Boy = 80 m, Çap= 4,5 m 

( 105 m – 12 m ) 

 



Üzeri çatlaklı kırmızı 
kahverengi kabuğu vardır. 

Gövde, silindirik 
değildir. 





 Sequoia sempervirens 



Anavatanı Kuzey Amerika'nın 
Pasifik kıyılarıdır. 



Yüksek toprak nemi ister. 



Yüksek hava nemi ister. Yazları sürekli olarak 
sis tabakası altında kalan alanlarda yetişir.  



Sürgün verme özelliğine sahiptir. Yaşlanan dev 
ağaçların çoğunun kütük sürgününden geliştiği 
kabul edilir. Çelikle üretilebilir. 



Ana sürgündeki yapraklar kısadır, yan 

sürgündekiler ise eşit uzunlukta değildir ve 

6-18 mm uzunluğunda. 



İğne yapraklar yassı ve iki yüzlüdür. Koyu veya mavimsi 

yeşil… Alt yüzünde iki beyaz stoma bandı var. 



Bir cinsli bir evcikli. 

Erkek Çiçek: 

 

Sonbaharda oluşmaya 

başlayan, terminal ya da 

yan durumlu olan erkek 

çiçekler bir eksen üzerinde 

sarmal olarak dizilmiş çok 

sayıda pullardan 

oluşmuştur. 



Kozalak yumurta 
biçiminde, 2-2,5 cm 
uzunluğunda, 
kahverengi… Birinci yıl 
içerisinde olgunlaşır. 
 
Kozalak 15-20 puldan 
oluşmuştur. Her pulun 
altında 3-7 tane tohum 
tomurcuğu bulunur. 
Tohum, açık kahverengi, 
küçük, basık ve dar 
kanatlı. 



 Türkiyede doğal yayılışı yoktur.  Doğu 
Karadeniz Bölgesi iklim istekleri açısından 
uygundur. 

 

 Türkiye’de fosilleri bulunmuştur. 



Dev Sekoya 
(Mamut Ağacı) 

 
 

Sequioadendron 

giganteum 

 
 





General Sherman  

 

Boy : 82 m 

Çevre : 30 m 

Çap = 9.55 m 

Yaş : 3500 

 

General Grand Tree 

 
Boy : 85 m 

Çevre : 34 m 

Çap : 10.82 m 

Yaş : 3500 

Gövde Hacmi : 500 m3 

Gövde Ağırlığı : 565 Ton 

 







Sequoiadendron giganteum 







http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0120pic_fruechte_gr.jpg&baumID=0120&merkmal=Zapfen
http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0120pic_more1_gr.jpg&baumID=0120&merkmal=unreifer%20Zapfen
http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0120pic_more2_gr.jpg&baumID=0120&merkmal=Samen


Sequoia sempervirens 

Sequoiadendron giganteum 

http://www.baumkunde.de/baumdetails_bild.php?pic=0120pic_more3_gr.jpg&baumID=0120&merkmal=Rinde%20junger%20Baum


Şili 
Arokaryası 

 

 

 

Aurocaria aurocana 

 

 



 Vatanı Şili ve Batı Arjantin… 

 Dişi bireyler 30-50 m, erkek bireyler 12-18 m 

boylanabilir. 

 Sıcak ve ılıman iklimi sever. Isının -15 C ‘nin 

altına düştüğü yerlerde yaşayamaz. 

 Nemli ve gevşek toprakları sever. 



Yapraklar oval ancak 
sivri uçlu… deri gibi 
sert, uçları batıcı…  

Sürgüne kiremit gibi 
üst üste gelecek 
biçimde sarmal olarak 
dizili. 



Bahçeköy-İstanbul / Salih Usta 





Kozalaklar yuvarlak, 
10-15 cm çapında… 
Sürgün uçlarında 
dikine durur. 



Erkek çiçekler 10-
15 cm uzunlukta, 
silidir biçiminde. 



Salon Arokaryası 

 

Aurocaria heterophylla  

(Aurocaria excelsa) 

 

 



Vatanı Norfolk Adası’nda 50-60 m 
boylanabiliyor. 



Antalya / F: Salih Usta 



Melez 

Larix  













Duglas 

 

Pseudotsuga menziesii 



 Vatanı Kuzey 
Amerika’nın Batısı’nda 
kıyı kesimleri… 

 

 80-90 m boya, 3-4 m 
çapa ulaşabilir… 











Yalancıservi  

 

Chamaecyparis 

Atatürk Arboretumu-İstanbul F: S. Usta 



Rize-Çayeli/S. Usta 

Chamaecyparis  

 

Bir çok özellikleri servilere 
benzer. Servilerden en 
önemli farkları: 

•Sürgünleri dört köşeli değil, 
yassıdır. 

•Kozalak yapıları farklı ve 
daha küçüktür; kozalaklar 
bir yılda olgunlaşır. 

•Kozalak pullarının altında, 
servilerde olduğu gibi çok 
sayıda değil, 1-3 tane tohum 
bulunur. 



Kuzey Amerika, Japonya ve Formoza’da doğal 
olarak yetişen 6 türü vardır. 

 

Pul yapraklar karşılıklı olarak dizilmiştir. 
Sürgünlerin geniş yüzüne rastlayan pul 
yapraklar yassı, yandakiler kayık 
biçimindedir. Bunların alt yüzlerinde (X 
biçiminde) stoma çizgileri vardır 
(Ch.lawsoniana, Ch.pisifera, Ch.obsuta). Diğer 
türlerde (Ch.thoides, Ch.nootkatensis, 
Ch.formosensis) stoma çizgileri yoktur. 





 Vatanı ABD (California ve Oregon) 

 Deniz ikliminin hakim olduğu yamaçlarda 
yayılış gösterir. Kuraklığa ve soğuğa 
duyarlıdır. Gölgeye dayanıklıdır. 

 Taze kumlu balçık topraklarda 50-60 m 
boylanabilir. 

 Yaşlı gövdeler kırmızımsı kahverengi, kalın 
çatlaklı 

Chamaecyparis lawsoniana 



Dallarının uçları 
aşağı sarkar. 





Kozalak küçük ve yuvarlak… Önceleri mavi-yeşil 
olgunlaştığında açık kahverengi… Kozalak 
pullarının sırtında çıkıntılar bulunur. 8 pulludur. Her  
bir pulun altında genel olarak 3 tohum vardır. 
Tohumlar dar bir kanatla çevrelenmiştir. 

Fotoğraflar : Salih Usta 



Chamaecyparis lawsonizna 'Lanei' 

Atatürk Arboretumu-İstanbul /  F: S. Usta 



Cryptomeria japonica 







Cryptomeria japonica var. 
elegans 









Mabet / Tapınak Ağacı  
 

Gingko biloba 
 
 



“Gümüşi Meyve” 

Dünya üzerinde yaşamakta 
olan en eski tohumlu bitki 

180 milyon yıl 







Bir cinsli  

iki evcikli 





30-40 m boylanabilir. 



Cycas revoluta 





Denizüzümü 

(Ephedra) 

Çalı formundadır, 1-2 m 
boylanabilir. 

 

Tüm Akdeniz ve Güneybatı 
Asya’da daha çok kurak 
yerlerde yetişir.  

 

Erkek ve dişi çiçekler ayrı 
bireylerde bulunur. 



Yaprakları körelmiş pul 
şeklindedir. 2-3 mm 
uzunluğunda, 1,5-2 mm 
genişliğindedir ve boru 
biçimindeki sürgünlere 
karşılıklı dizilir. 



 

Teşekkürler… 

 

Park gezisinde görüşmek üzere… 

 

 
KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAŞTIRMA DERNEĞİ 

 


