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 DİŞBUDAKLAR 

 AKASYALAR 

 KOKARAĞAÇ 

 ATKESTANELERİ 

 ÖKALİPTUS 

 SOFORA 

 GLADİÇYA 

 KARABİBER AĞACI 

 

 

NELER GÖRECEĞİZ 



DİŞBUDAKLAR ( Fraxsinus L.) 

 Kuzey Yarıküre’nin ılıman ve nemli 
bölgelerinde 65 türü, Türkiye’de ise 3 
türü doğal yetişir.  

 Geniş yapraklı ağaçlarla karışık 
ormanlar kurarlar. 

 Doğal olarak: 

1- Fraxsinus excelsior L.  

2- Fraxsinus angustifolia Vahl.  

3- Fraxsinus ornus L. türleri yetişir. 



Adi dişbudak (Fraxsinus excelsior L. ) 

Karadeniz, Doğu Anadolu ve 

Amanos dağlarında doğal yetişir. 



 

30-40 m. boy yapabilir, 

yuvarlak tepelidir 

Gri, Gençken 

Çatlaksız 



Dişbudak - Yaprak 

Tüysü yaprak 7-15 sapsız yaprakçıktan oluşur, kenar 

dişleri içe dönüktür 



Dişbudak- Meyve  

Meyve ters yumurta biçimli, ucu yuvarlaktır 



Diş sayısı damar sayısından fazla 

 



Tomurcukları 

piramit biçimli 

siyah renklidir. 

 



 



Çiçek 



 



SİVRİ MEYVELİ DİŞBUDAK     

(Fraxinus angustifolia vahl.) 

 

Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

doğal yetişir. 



Tomurcuk+Çiçek 

Tomurcuklar boz veya koyu kahve renkli 



 



Dişbudak (Fraxinus angustifolia  Vahl.) 



 

30-35 m. boy yapabilir. Kabuk boz-

esmer, derin çatlaklı 



 

Dişbudak-meyve; mızrak biçiminde 
sivri uçlu 



Diş sayısı damar sayısına eşit ya da daha az 



 





Çiçekli dişbudak (Fraxinus ornus L.) 

 

Akdeniz, Ege ve Marmara  kıyı 

bölgelerinde doğal yetişir. 

Gövdesi yaralandığında çıkan sıvı( 

kudret helvası, manna) müshil 

etkilidir. 



                                               
Çiçekli dişbudak 

8-10 m. boylanabilir 



 

Tomurcuklar açık gri 

kahverengi 



Çiçekleri beyaz; 

güzel kokulu 



                                                   Çiçekli dişbudak  
                                               (Fraxsinus ornus L.) 

Yumurta 

biçiminde 7-9 

yaprakçıktan 

oluşan tüysü 

yapraklıdır 



Meyve uzun şerit biçimlidir 



Çiçekli dişbudak (Fraxsinus ornus L.) 



Amerikan dişbudağı( F. americana L.) 
 

Anayurdu Kuzey Amerika’dır 



Beyaz dişbudak da denir 

Yaprakların alt yüzleri daha açık renklidir 



 



Ökse Ardıcı 



Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) 

 Anayurdu Kuzey Amerika.  

 Sürgün verme yeteneği yüksek, kuraklığa dayanıklı 

 Sarımsı odunu değerli. 

 Toprağı koruma ve iyileştirme niteliği 



Yalancı Akasya - Yaprak 

7-19 yaprakçıktan oluşan 

tek tüysü yapraklı 



Beyaz çiçekli yalancı akasya ( Robinia pseudoacacia 

L.) 

Beyaz salkım çiçekli 

Çiçeğinde balözü bol 



Yaprak koltukları dikenli 



                            Meyve 

Meyve bakla biçiminde 



Yalancı Akasya - Gövde 



                                             

Beyaz 

Çiçekli 

Yalancı 

Akasya  

 



                                        

K.Ç. Akasya 



            Top akasya 



Öter Ardıç 



Akasya, amber 





Mimoza 

dikensiz 



KıbrısAkasyası 



Kıbrıs Akasyası 



Akasya, Kıbrıs 



Kıbrıs Akasyası 



Akasya, Dikenli 

 



Tarla Ardıcı 



KOKARAĞAÇLAR(Ailanthus L) 

 13-41 yaprakçıktan oluşan tüysü yapraklarını 

kışın dökerler. 

 Çiçekler erselik veya iki evciklidir 

 Kuzey Avustralya ile Güney ve Doğu Asya’da 

7 türü yetişir. 

 Yapraklarıyla bir çeşit ipek böceği yetiştirilir 

 



Kokarağaç, Osuruk ağacı, cennetkuşu ağacı 

(Ailanthus altissima L.) 

 Odunu sert ve dayanıklıdır. 

 Kirli havaya dirençlidir. 

 Değişik iklim koşullarına uyum gösterir. 

 Sürgün verme yeteneği yüksektir 



                                              

Kokarağaç-gövde 

25 metre 

boylanabilen,geniş 

tepeli, düzgün 

pürüzsüz kabuklu, 

hızlı büyüyen bir 

ağaçtır. 

 



Kokarağaç                 (Ailanthus altissima) 



Kokarağaç- meyve 

 



Kokarağaç Yaprak Sürgün 



Kokarağaç-meyve 

 



Kokarağaç  



Ağaçlandırma 



 Tahtalı Güvercin 



 

25 metre boylanabilir 

Atkestaneleri(Aesculus L.) 

Anayurdu Balkanlardır 

   



Atkestanesi-yaprak 

 

Uzun saplı ışınsal yaprakları kışın dökülür 



 



                 
 Atkestanesi                           

(Aesculus 

hippocastanum L.) 

Çiçekleri bir 

eksen üzerinde, 

dik duran salkım 

biçimindedir 



Atkestanesi ( Aesculus hippocastanum L.) meyve 

1-3 tohumu örten meyvenin kabuğunda dikensi çıkıntıları 

vardır 



                    Kırmızı 

Çiçekli Atkestanesi                      
(Aesculus carnea Hayne.) 



Atkestanesi-çiçek,yaprak 

 



YAPRAKLAR 



Ev Kırlangıcı 



Ökaliptuslar 

 
 Kışın yapraklarını dökmez, elverişli 

koşullarda 80-90 m boylanabilir 

 Kökün üst kısımlarında ve toprak altında 
yumrular taşır 

 Avustralya’da 500 türü bulunur 

 Odunu sert ve ağır, çiçekler erselik 

 Tarsus Karabucak ( O. Camaldulensis Dehn) 

 



                                    

Ökaliptus 

Gövde 

Kabuklar 

levhalar biçimde 

kavlar 



Marmaris Yolu 



Okaliptus-ağaç 

 



Okaliptus-çiçek 

 



Okaliptus-meyve 

 



Kır Kırlangıcı 



Sofora (Sophora japonica L.) 

 Anayurdu Çin ve Japonya olan bir ağaç türüdür 

 Tüysü yapraklı, yaprakçıkların alt yüzü mavimsi 

yeşildir 

 Kirli havadan fazla etkilenmez, gençlikte dona 

duyarlı. 



25 m boylanabilen, yuvarlak tepeli 



Yaprak 



Sofora- çiçek 

Sarımsı beyaz çiçekler salkım biçimindedir 

 



Meyve  

boğum boğum 

etli bakla 

biçimindedir 



Sarkık Dallı 



Sarkık sofora- yaprak  

 



Sıvacı 



Gladiçya (Gleditschia triacanthos L.) 

20-30 m boylanabilen, dağınık 

tepeli bir ağaçtır 

Kuzey Amerika’nın doğusunda 

doğal yetişir, odunu sert ve 

ağırdır 



Gladiçya- yaprak- çiçek 

Çift tüysü yapraklı, 

haki renkli çiçekleri 

kurullar oluşturur 



Gladiçya (Gleditschia triacanthos L.) 

Meyveleri bakla biçimindedir 

 



Gövde ve dallarında üçlü dikenleri vardır 

 



Orman Tırmaşıkkuşu 



Karabiber Ağacı 

(Schinus molle) 

Vatanı  

Orta ve Güney 

Amerika’dır. 10 

m’ye kadar 

boylanabilir 



Yaprakları sarı boya olarak kullanılır 



Kahverengi gri renkli gövde küçük rulolar halinde 

soyulur 



16-30 arası yaprakçıktan oluşan 20-30 

cm boyunda mızrak biçimli yapraklar 



Açık sarı çiçekler seyrek 

bileşik salkımlar 

halinde aşağıya 

sarkarlar 

 



Karabiber 

kokuludur 



İLGİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER 


