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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı mezunu 
Sn. İsmail SADIM, 1990 yılı itibari ile İstanbul İmam Oğlu Çiçek-
çilik firmasında çalışıp kazandığı tecrübeler doğrultusunda , Yalo-
va Samanlı’ da bulunan Karaca Arboretum’ de çalışmaya devam 
etmiştir. 1993 - 1994 yılları arası Yalova Gardenya firmasında 
1995 sonuna kadar bahçe bitkileri alanında çalışmalarını sürdür-
müştür. 1999 yılının  Ekim ayında Yalova’ nın Taşköprü ilçesinde 
Nergis Peyzaj olarak yeni bir firma kurmuştur. Mevsimlik ve çok 
yıllık bitki üretimi ile başladığı ticaret serüvenine  2000’ li  yılların 
başlarında dış mekan bitkilerine yönelerek bahçe peyzajı ağırlıklı 
olarak devam etmektedir. Zengin ürün çeşitleri ile bahçelerde ki-
şilerin zevklerine uygun ürünleri sunarak keyif alınabilecek me-
kanlar oluşturulmaktadır.

Bu ürün zenginliği  Almanya , İtalya, İspanya ve Hollanda gibi ül-
kelerden ürün  ithal edilerek desteklenmekte ve kalıcı bir geniş-
leme sürdürülmektedir. Mevsimlik , dış mekan ve yere dikim ağaç 
türlerini yetiştirerek farklılaşmaya devam etmektedir.  Tecrübesi 
ve doğaya aşkı ile işini seven müşterisine keyif aldırmayı ilke 
edinmiş , kaliteden ödün vermeden yenilikçi bakış açısı ile gü-
nümüz imkanlarını  tam anlamı ile kullanıp tecrübeleri doğrultu-
sunda müşterilerine hizmet vermeyi ilke edinmiş olan Sn. İsmail 
SADIM , Nergis Peyzaj Çiçekçilik Fidancılık İşletmesi’nin kurucu 
olmakla beraber Bilecik’ de bulunan Yalova Tarım A.Ş firmasına 
% 10 hisse sahibi olup , çiçek üreticileri dernekleri olan SASBÜD, 
SÜSBİR ve YASBİR üyeliği ile hizmet alanı olarak seçtiği bitki 
sektöründe güçlü bir alt yapıya sahiptir.

Nergis Peyzaj  üretim ve satış yapısı itibari ile

Misyon olarak yenilikçi düşünüp , müşterilerine ( kalite -  ürün 
çeşidi – uygunluk ) kavramlarını aynı anda sunmaya çalışmak ,         

Vizyon olarak sektöründe bir niş kalitesini yakalayıp daimiliğini 
artırarak müşteri bağlarını sıkılaştırmayı benimsemiştir.
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1999 yılında babamız merhum İsmail SADIM tarafından kurulan 
şirketimizi onun ilkeleri ve manevi yol göstericiliği doğrultusunda 
geliştirip, izinden gideceğimizi temin ederiz. Siz sevgili dostlarımı-
zın varlığı bizim en büyük destek kaynağımız olup, bize emanet 
edilen bu işi merhum babamıza yakışır şekilde devam ettirmek  
bizim yegane gayemizdir. Her daim sözümüzün arkasındayız, 
Saygılarımızla.

Engin SADIM Emre SADIM
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ABELIA GRANDIFLORA GÜZELLİK ÇALISI

Uygun iklimlerde her dem çiçekli ve kokuludur. Budamaya uy-
gun bitkiler olup, çok kuru olmayan her türlü toprakta yaşarlar. 
İri gösterişli beyaz çiçekleri vardır. Çiçekler 2-3 cm boyutunda 
beyaz renkli olup sonbaharda koyulaşan parlak yeşil yaprakları 
vardır, orta kalitede toprağa ihtiyaç duyarlar.

8A

ABELIA GRANDIFLORA EDWARD GOUCHER PEMBE ÇİÇEKLİ GÜZELLİK ÇALISI

Anavatanı Çin ve Meksika olan çalılardır. Yaklaşık 30 türü bulu-
nan Abelya’ların hem yaz kış yeşil olan, hem de yaprak döken 
türleri mevcuttur. Sıcaklık düştükçe yapraklarını yenilerler. Uy-
gun iklimlerde her dem çiçekli ve kokuludur. Budamaya uygun 
bitkiler olup, çok kuru olmayan her türlü toprakta yaşarlar. Has-
talıklara karşı dayanıklıdırlar. Pembe çiçekli olan bu tür son dere-
ce dekoratiftir.

8A

1,5 - 2,0 m

B
O

Y EN

1,5 - 2,0 m
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8A

5A

ABELIA GRANDIFLORA KALEIDOSCOPE

ABIES NORDMANNIANA

SARI ALACALI GÜZELLİK ÇALISI 

KAFKAS GÖKNARI

Normal abelyaya göre daha bodur yapıdadır, daha kompakttır. 
Yazın başlangıcından sonbaharın sonuna kadar beyaz renkli, kü-
çük çan biçiminde, 1 cm büyüklüğünde hoş kokulu çiçekler açar. 
1-2 cm büyüklüğünde, oval şekilli, kenarları dişli olan yaprakları 
vardır. Yaprakları yeşil-sarı-kırmızı renkte olup, parlak bir görün-
tüye sahiptir. Sonbaharda turuncu renge döner.

Verimli toprakları severler. Kireçli ve killi topraklardan hoşlan-
mazlar. Kök yapısı kuvvetli ve kazık köktür. Dalları ana gövdeye 
çevresel olarak dizilir. Anavatanı Kafkaslardır. Konik ve gösterişli 
bir forma sahip ibrelilerdendir. Düzenli katlar oluşturur. İbrelerin 
alt yüzeyleri gümüş renkli üstleri parlak yeşil renklidir. Kozalakları 
dekoratiftir. Avrupa’da en sık kullanılan göknar türüdür.

20 - 25 m

B
O

Y EN

7 - 10 m
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10

8A

ACACIA DEALBATA GÜMÜŞİ AKASYA

Anavatanı Avustralya’dır. Oldukça hızlı büyüyen Akasyalar her 
dem yeşil, orta boylu ağaçlardır. Bileşik tüysü minik yaprakları 
gri ve gümüşi renktedir. Erken ilkbahar aylarında (Ocak-Mart) çok 
gösterişli sarı çiçekler açarlar. Asitli ya da nötr toprakta yetiştiril-
mesi gerekmektedir. Soğuğa en dayanıklı akasya türüdür.

ABIES PINSAPO

İspanya göknarı çamgiller familyasından İspanya’ya özgü bir göknar 
türüdür. Doğal olarak güney İspanya’da 900-1700 m yükseltilerde, 
Cadiz ve Malaga’da yayılış gösterir. Morfolojik Özellikleri: 15-20 m 
boy 6-8 m çap yapar. Geniş piramit bir taca sahiptir. Gövde genellikle 
çatallı ve dipten itibaren sık olarak dallanır. Yapraklar dallara dik olarak 
çıkar. Bu özelliği ile diğer göknar türlerinden kolayca ayırt edilir. Yap-
raklar 1-1,5 cm uzunlukta, ucu sivri ve altta iki adet stoma bandı bu-
lunur. Kozalaklar 10-15 cm uzunlukta silindir şeklinde açık kahveren-
gidir. Ekolojik İstekleri: Sıcaklık istekleri orta derecelidir, fakat ilkbahar 
donları bazen tehlike yaratabilir.  Nem ister. Işık ihtiyacı azdır.  Toprak 
nemi isteği yüksektir. Derin işlenmiş serin toprakları sever.

İSPANYA GÜMÜŞİ GÖKNARI

15 - 20 m

B
O

Y EN

6 - 8 m

10 m

B
O

Y EN

3 - 6 m
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9

4

ACER FREEMANII AUTUMN BLAZE AKÇAAĞAÇ

Yapraklar 5-10 cm büyüklüğünde, çoğunlukla 3-5 lopludur. Lop-
ların uçları küttür. Dip tarafı yürek gibidir.  Her iki yüzü gençken 
yumuşak tüylü, sonra tüylüdür.  Yapraklar ilkbaharda yeşil, son-
baharda dökülmeden önce sarı ya da kırmızı renkler alır. Kızıl 
akçaağaç ve gümüşi akçaağacın bir melezidir. Kuraklığa karşı 
dirençlidir.

ACCA SELLOWIANA (FEIJOA)

Anavatanı Güney Amerika olan her dem yeşil çalılardır. Yaprakları 
gri-yeşil, alt yüzeyi beyazımsı, merkezi kırmızıdır. Haziran – Tem-
muz aylarında çiçek açar. Sonbahar aylarında olgunlaşan anti-
oksidan içeren kokulu meyveleri yenebilir. Soliter ve çalı grubu 
olarak kullanılabildiği gibi budamaya uygun bitkiler olduğu için çit 
bitkisi olarak da kullanılabilirler. Kuraklığa ve denizel etkili rüzgar-
lara dayanıklıdır.

KAYMAK AĞACI

3 - 5 m
B

O
Y EN

2 - 4 m

15 m

B
O

Y EN

6 -8 m
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5A

4

ACER NEGUNDO FLAMINGO FLAMİNGO AKÇAAĞACI

Gençlik döneminde hızlı, daha ileri yıllarda yavaş büyüyen bitki-
lerdir. Drenajı iyi olan, organik maddece zengin ve killi topraklarda 
daha iyi yetişir ve ışık isteği yüksektir. Mevsimsel renk değişimle-
rini dekoratif yapraklarıyla gösteren türleri olup, koleksiyon me-
raklılarınca tercih edilir. Ortası yeşil, kenarları beyaz-pembe ışık 
saçan dekoratif yaprakları vardır.

ACER NEGUNDO

Dişbudak yapraklı akçaağaç, akçaağaçgiller familyasından anavata-
nı Kuzey Amerika olan iki evcikli bir akçaağaç türü. Yaprakları 10-25 
cm boyunda, düzgün yeşil renkli bir dal yapısına sahiptir. İlkbaharda 
çiçeklenme yapabilen bir türdür. Sonbaharda sarı renkli yapraklar dö-
külürler. Her türlü toprakta yaşarlar.

DİŞBUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

15 m
B

O
Y EN

10 - 12 m
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ACER PALMATUM JAPON AKÇAAĞAÇ

Anavatanı Japonya ve Kore’dir. Genelde birden fazla gövdeli bü-
yük ağaç veya canlı kırmızı renkteki gösterişli genç dallara sahip 
,küçük ağaç. Çoğunlukla kırmızımsı pembe uçlu, tatlı yeşil renk-
li, 5 (veya daha fazla) loblu palmiye yaprağı şeklinde yapraklar. 
Sonbaharda, hava sıcaklığına göre renk değiştirerek sarı, parlak 
turuncu ve kırmızıya dönüşür. Mayıs ayında mor-kırmızı çiçekli. 
Geçirgen toprakları severler.

6B

6B

ACER PALMATUM ATROPURPUREUM

Acer Palmatum’a ilave oladak daha az gelişir, morumsu kırmızı 
yapraklar yuvarlak lob şeklinde olup sonbaharda parlak kırmızıya 
bürünür.

KIRMIZI YAPRAKLI JAPON AKÇAAĞACI

5 m - 7 m
B

O
Y

4 m - 6 m

B
O

Y
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ACER PALMATUM BUTTERFLY

Dik duruşlu, çok sayıda ince dallı, genişleyen çalılardır. Yapraklar 
ilkbaharda pembe ve beyaz alacalı, yazın krem beyaz, sonbahar-
da morumsu kırmızı renklidir. Çok dekoratif olup peyzaj kullanımı 
yüksektir.

BEYAZ ALACALI JAPON AKÇAAĞAÇ

6B

6B

ACER PALMATUM BLOODGOOD KIRMIZI YAPRAKLI JAPON AKÇAAĞACI

Dik duruşlu, dolgun ve yuvarlak taç yapan büyük çalılardır. Yap-
rakları koyu morumsu kırmızı renkli olup, sonbaharda kırmızı ren-
ge dönen loblu yapıdadır.

4 - 6 m
B

O
Y

2 - 4 m

B
O

Y
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ACER PALMATUM DISSECTUM GARNET TERS JAPON AKÇAAĞAÇ

Çok kuvvetli bir tür olup, dış dallar sarkık formdadır. İlkbaharda 
morumsu kırmızı olan yaprakları sonbaharda daha turuncumsu 
kırmızı bir renge bırakır. Geçirgen toprakları severler.

6B

ACER PALMATUM FIREGLOW

İlk yıllarda dik duruşlu, sonra açılan formlu ve kompakt çalılar-
dır. Yapraklarının rengi ilkbaharda canlı kırmızı, yazın daha mat, 
sonbaharda ise parlak kırmızımsı mor renge bürünürler. Geçirgen 
toprakları sever.

JAPON AKÇAAĞAÇ

6B

2 - 3 m
B

O
Y

4 - 6 m

B
O

Y
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ACER PALMATUM ORANGE DREAM JAPON AKÇAAĞAÇ

ACER PALMATUM KATSURA

Gençlik döneminde hızlı, daha ileri yıllarda yavaş büyüyen bitki-
lerdir. Drenajı iyi olan, organik maddece zengin ve killi topraklar-
da daha iyi yetişir ve ışık isteği yüksektir. Yazın yeşil yapraklar 
sonbaharda turuncumsu sarı renge bürünürler. Mevsimsel renk 
değişimlerini dekoratif yapraklarıyla gösteren bu tür koleksiyon 
meraklılarınca tercih edilir. 

JAPON AKÇAAĞAÇ

Dik duruşlu kompakt geniş çalılardır. Drenajı iyi olan, organik 
maddece zengin ve killi topraklarda daha iyi yetişir. Yaprakları 
ilkbaharda sarı turuncu, yazın yeşil, sonbaharda kırmızıya yakın 
turuncu renk alırlar. 

5B

5B

2 - 3 m
B

O
Y

4 - 5 m

B
O

Y
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ACER PALMATUM SANGO KAKU JAPON AKÇAAĞAÇ

Ağaç formlu olup kışın ve bahar aylarında parlak kırmızı dal kabu-
ğu renkleriyle ilgi çeker. Yapraklar yazın yeşil ilkbahar ve sonba-
harda kayısı tonlarına bürünür. Drenajı iyi olan, organik maddece 
zengin ve killi topraklarda daha iyi yetişir ve ışık isteği yüksektir. 

ACER PALMATUM OSAKAZUKI

Drenajı iyi olan, organik maddece zengin ve killi topraklarda daha 
iyi yetişir ve ışık isteği yüksektir. Bahar mevsiminde yeşil renkle 
başlayan büyük yapraklar sonbaharda kırmızı renge dönüşürler. 
Mevsimsel renk değişimlerini dekoratif yapraklarıyla gösteren bu 
tür, koleksiyon meraklılarınca tercih edilir.

JAPON AKÇAAĞAÇ

5B

5B

4 - 6 m
B

O
Y

6 - 8 m

B
O

Y
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ACER PALMATUM SKEETERS BROOM JAPON AKÇAAĞAÇ

ACER PALMATUM SEIRYU

Dik duruşlu ve ‘Dissectum’ grubunda, ağlayan formlu olmayan 
tek japon akçaağacıdır. Yaprakları parlak yeşil renkli, derin çizgi-
li, incedir ve genç dalların kabuklarının kahvemsi kırmızı rengiyle 
kontrast oluştururlar. Sonbaharda hemen hemen tüm yapraklar-
daki koyu kırmızı hareli renkler olağanüstü güzelliktedir.

JAPON AKÇAAĞAÇ

En iyi japon akçaağaç türlerinden biridir. Hızlı ve kompakt gelişimi 
etkileyicidir. Dikey büyüyen yoğun bir dal yapısına sahiptir. De-
rin çizgileri olan yapraklar, ilkbaharda parlak kırmızı, sonbaharda 
kırmızı koyu kahve tonlarına bürünür. Geçirgen toprakları sever.

6B

6B

5 - 6 m
B

O
Y

3,5 m

B
O

Y
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ACER PLATANOIDES ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

Anavatanı Kafkaslar, Avrupa ve Anadolu’dur. Ağaçlar 20-30 m 
kadar büyüyüp 15-20 m genişlik yapabilirler. Geniş sütun yapılı 
bir ağaç olup, 10-15 cm uzunlukta yaprakları olan, yaprak döken 
bir ağaçtır. İlkbaharda yapraklar yeşil renkli, sonbaharda sarımsı 
bir renge dönüşür. Kirliliğe karşı dayanıklı olup, bataklık hariç her-
türlü toprakta gelişim gösterir.

ACER PALMATUM SUMMER GOLD

İyi dallanma özelliği gösteren, dik duruşlu, genişleyen çalılardır. 
Çok güneşli havalarda bile, yaz ilerledikçe aşama aşama koyu-
laşan sarı yaprakları vardır. İyi drene olan geçirgen toprakları se-
verler.

JAPON AKÇAAĞAÇ

6B

4

3 - 4 m
B

O
Y

20-30 m

B
O

Y EN

10 - 15 m
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ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY

4

4

KIRMIZI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

ACER PLATANOIDES CRIMSON KING

Geniş formlu ve yuvarlak taç yapısına sahip yaprak döken bit-
kilerdir. Yapraklar 3-5 loblu büyük morumsu kırmızı renktedir. 
İlkbaharda kırmızıya dönen sarı çiçekler üretir. Bataklık topraklar 
haricinde hertürlü toprakta yetişir. Dekoratif yaprakları vardır.

KIRMIZI YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

Kökeni Kuzey Amerika’dır. 16-20 cm boyunda 5 loplu koyu mor 
yaprakları son derece dekoratiftir. İlkbaharda kırmızıya dönen 
sarı çiçekler üretir. Bataklık topraklar haricinde hertürlü toprakta 
yetişir. Hastalıklara karşı dirençlidirler.

15 m
B

O
Y EN

6 - 8 m

8-10 m

B
O

Y EN

2 - 4 m



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr 55

4

4

ACER PLATANOIDES GLOBOSUM TOP AKÇAAĞAÇ

Anatanı Kuzey Avrupa’dır. Yavaş büyüyen kompakt yapılı yaprak 
döken ağaçlardır. 6-7 metreye kadar boy yapabilen ağaçlardır. 
Yapraklar koyu yeşil olup, sonbaharda sarı renge bürünürler. Yap-
rak ve yetiştirme özelliği olarak, çınar yapraklı akçağaçlarla aynı 
isteklere sahiptirler.

ACER PLATANOIDES DRUMMONDII

Anavatanı İngiltere’dir. Orta büyüklükte oval bir taç yapısı vardır. 
Yaprak döken ağaçlar olup, 15 m kadar boylanabilirler. Beyaz ke-
narlı açık yeşil yaprakları son derece dekoratiftir. Toprak kirecine 
karşı dayanıklıdırlar.

ALACALI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

12-15 m
B

O
Y EN

4 - 5 m

6-7 m
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ACER SACCHARINUM

4

4

GÜMÜŞİ AKÇAAĞAÇ

ACER RUBRUM

Yaprak döken ve Kuzey Amerika’nın doğusunda yaygın olan 
ağaçlardan biri. Konik-yuvarlak, çok kompakt tepe tacı yapan, 
yaprak döken ağaç veya büyük çalı. 10 cm boyunda, 3,5 loblu, 
üstü koyu yeşil, altı mavimsi yapraklar, sonbaharda sarı veya tu-
runcu kırmızıya bürünürler. Yoğun kırmızı renkleri dikkat çekicidir. 
Kireçli olmayan toprakları ve çok kuru olmayan iklimleri tercih 
ederler.

KIZIL AKÇAAĞAÇ

Bol güneş isteyen tür 18-20 m boy yapar. Kışın yaprak döker 
bu türler çok hızlı büyür. Yaz yeşili yapraklarının alt kısmı gümüş 
renkli üst kısmı açık yeşil renklidir. Sonbaharda yaprakları parlak 
sarıdan turuncuya uzanan bir renk yapısına bürünürler. Budama-
ya ve kirli havaya dayanıklıdır. Verimli toprakları tercih ederler.

10-15 m
B

O
Y EN

5 - 8 m

18-20 m
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O

Y



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr 57

5
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AESCULUS CARNEA KIRMIZI ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ

Kalın ve pramidal büyüyen, büyük boyutlarda tepe tacı yapan, 
yaprak döken ağaçlardır. 5 yaprakçıktan oluşan, 8-15 cm bo-
yundaki koyu yeşil renkli yapraklar; sonbaharda sarı-kahveren-
gi renge bürünürler. Çiçekler mayıs ayında dik salkımlar halinde 
pembe kırmızı renkte, 15-20 cm boyundadır. Verimli topraklara 
ihtiyaç duyarlar.

ACORUS

Çok yıllık, yarı yaprak döken, sığ kenar bataklık bitkileridir. Dar 
yay şeklinde, 30 cm uzunluğunda, krem rengi - beyaz çizgili yeşil 
yapraklı sık dokulu çalılardır. Acorus gramineus türünün yaprak 
kenarları sarı olan varyetesidir. Nemli topraklara dayanıklıdır.

ACORUS

10-15 m

B
O

Y EN

8 - 10 m
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AGAPANTHUS AFRICANUS

Çeşitli

AFRİKA ZAMBAĞI

4

Anavatanı Arnavutluk ve Makedonyadır. Yuvarlak ve genişleyen 
taç yapısına sahip, dikkat çekici yaprak döken ağaçlardır. Yaprak-
lar 5-7 loblu yeşil renklidirler. Sonbaharda sarı renge bürünürler. 
Farklı toprak türlerine uyum gösterirler.

AESCULUS HIPPOCASTANUM BEYAZ ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ

Soğanlı bir bitki olup, her yıl yaz aylarında mavi ve mor renklerin 
tonlarında beyazlaşan gösterişli çiçekler açar. Çiçeklerin uzunlu-
ğu 1 metreye kadar ulaşır. Yaprakları zambak yaprağına benzer. 
Soğuk iklimlerde soğanlar sonbaharda topraktan çıkarılmalıdır.

15-20 m
B

O
Y
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AGAVE AMERICANA VARIEGATA ALACALI SABIR AĞACI

AGAVE AMERICANA

Anavatanı Meksika ve Kuzey Amerika olan, 200’den fazla türü 
bulunan sukkulent bitkilerdir. Donlara karşı duyarlıdırlar. Sıcak ve 
kuru bölgelerde iyi gelişim gösteren sukkulent bitkilerdir. Genel-
likle kenarları dişli ve sarı renkli  olan rozetler oluşturan etli yap-
raklıdırlar. Deniz ikilimi çok severler.

SABIR AĞACI

Agave Americana türüne ilave olarak donlara karşı duyarlıdırlar. 
Yaprak kenarları sarıdır.

9

9

2 m
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Y
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AJUGA REPTANS DAĞ MAYASIL OTU

Bu hızla büyüyen aksan tesisi ahtapot agavasına benzemekle 
birlikte boyu daha küçüktür. Çırplı form, her bakımdan türlere 
benzer, ancak yaprak kenarları boyunca küçük bir sarı banda 
sahiptir. Yumuşak, etli açık yeşil yapraklar genellikle pürüzsüz 
kenarlara ve sert bir terminal omurgasına sahiptir. Kıyı bölgele-
rinde yetiştirilmesi uygundur. İyi drene edilmiş bir toprağa ihtiyaç 
duyarlar.

AGAVE DESMETTIANA VARIEGATA SABIR AĞACI

Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından çok yıllık otsu bitki 
türü. Koyu yeşil renkte bir yer örtücüdür. Bitki dik büyümekle 
birlikte uzanıcı gövdeye de sahiptir. 10–30 cm boy yapar. Göv-
de tabanında yer alan yapraklar saplı ve ters yumurta biçiminde, 
üst kısımdaki yapraklar 1-2 çift karşılıklı, sapsız ya da kısa saplı-
dır. Yarı açık güneşten etkilenerek rengi bronzlaşır. Açık mavi ve 
morumsu çiçekler dört köşe, dik gövdenin ucuna doğru yaprak 
biçimli brahtelerin koltuğunda 6-12’si bir arada bulunur ve Ma-
yıs-Haziran aylarında çiçek açar. -15 dereceye kadar dona daya-
nıklıdır. Bitki besin maddelerince zengin, ağır olmayan kumlu, tınlı, 
taze bahçe topraklarında iyi gelişir.

9

5

10-30 cm
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ALBIZIA JULIBRISSIN SUMMER CHOCOLATE GÜLİBRİŞİM

ALBIZIA JULIBRISSIN

Kökeni İran’dan Japonya’ya kadar dayanır. Ortalama ölçülerde 
genişleyen, büyüme şekli yetişkinlik döneminde kubbe şekline 
bürünen taç yapısına sahip olup, yaprak döken ağaçlardır. Eğrelti 
otuna benzer yaprak kümelerinden oluşan tepe tacı vardır. Sü-
rekli salkımlarla Temmuz’dan Eylül’e kadar çiçekli bulunur. Taze, 
ıslak ve verimli toprakları sever. Çiçekleme için sıcaklık ve aydın-
lığa ihtiyaç duyar.

GÜLİBRİŞİM

Anavatanı Japonya’dır. Orta halli büyümesi olan yaprak döken 
ağaçlardır. Yapraklar ilk önce yeşil yazın bronz kırmızı kahvrengi 
bir renge döner. Açık renkli pembe çiçekleri vardır. Donlara karşı 
duyarlıdır. Diğer özellikleri Albizzia Julibrissin ile aynıdır.

6B

6B

8-10 m
B

O
Y EN

4 - 6 m
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ARALIA JAPONICA JAPON ARALYASI

Kökeni Kuzey Amerikadır. Dik büyüme alışkanlığı olan, yaprak dö-
ken çalı veya küçük ağaçlardır. Koyu yeşil yapraklar, sonbaharda 
kırmızı turuncu renklenme gösterir. Nisan ayında küme halindeki 
beyaz çiçekleri, mavimtrak siyah renkli ve yenilebilir meyveler iz-
ler. Çok rustik bir ağaç olup, rüzgarı ve kentsel kirliliği tolere eder. 
Kuraklığa karşı dayanıklıdır.

AMELANCHIER LAMARCKII TAŞ ARMUTU 

Anavatanı Japonya’dır. 3-5 metre boy yapabilen herdem yeşil bir 
bitkidir. Oldukça hızlı büyürler ve bol sürgün verirler. 8-10 loblu 
koyu yeşil yaprakları vardır. Ekim aylarında açmaya başlayan 
beyaz çiçekleri bulunur. Genellikle yarı gölge yerlerde iyi gelişim 
gösterirler.

4

9

3-5 m
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ARBUTUS UNEDO KOCA YEMİŞ

ARAUCARIA

Çok karakteristik, en büyük boyutlara ulaştığı Şili’de yetişen, dio-
ik ibreli. Konik büyüme şeklinde olan ve ilerleyen yıllarda yuvarlak 
biçime dönüşen kozalaklı ağaçlardır. Dalları genelde yatay, alt kı-
sımlarda yere doğru sarkıktır. Herdem yeşil yapraklar parlak yeşil 
renklidir, kalındır ve deriye benzer, uzunlukları 3-4 cm’dir, formları 
ovalden  üçgene doğrudur ve çok sivri uçludur. Yapraklar, dalları 
ve belli bir yaşa kadar da gövdeyi tamamen kaplarlar. Kozalaklar 
2-3 yılda olgunlaşırlar ve oluştuklarında yeşil, tohumları bırak-
mak için ayrılırken yani olgunlaşma döneminde kahverengidirler. 
Yüksek nem düzeyi olan ortamlarda, gevşek, verimli, nemli, çok 
geçirgen topraklarda yaşarlar.

MAYMUN ÇIKMAZ

Akdeniz bitki örtüsünün ve kıyı çam ormanlarının doğal bitkisidir. 
Herdem yeşil büyük çalı veya ağaççıktır. Yaprakları koyu yeşil 
renkli, parlak dayanıklı ağaçlardır. Meyveleri kırmızı renkli ve ye-
nilebilirdir. Meyveler sonbaharda olgunlaşır. Nötr (doğal) ve asitli 
toprak tercih eder ancak kalkerli toprakta da yetişebilir.

8A

8B

8-12 m
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AZALEA JAPONICA AÇELYA

Defnegillerdendir. Anavatanı Japonya’dır. Yeşil üzerine sarı alacalı 
iri yapraklarıyla pek gösterişli; istekleri çok uygun ölçüde olduğu 
için bakımı kolay bahçe, salon veya balkon bitkisidir. Sonbaharın 
sonuna doğru parlak kırmızı çiçekler açar ve meyve salkımları 
verir. Koyu gölgeye, kuraklığa, kirliliğe ve tuzlu esintilere daya-
nıklılığı sebebiyle park ve bahçelerde grup, çit ya da tek olarak 
çok kullanılır.

AUCUBA JAPONICA JAPON DEFNESİ

Herdem yeşil olan ve genelde 1,5 metreye kadar boylanabilen 
bahara girerken beyaz pembe, lila, mor çiçekler açmaya başla-
yan bitkilerdir. Yarı gölge yerleri seven açelyalar asitli topraklarda 
iyi gelişim gösterirler.

8B

7B

1,5-2 m
B
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1,5 m
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BAMBUSA BAMBU

AZALEA MOLLIS

1,00-1,50 m yüksekliğinde ve aynı oranda geniş çalılar oluşturur-
lar. Dik büyürler ve harika renklerde çok büyük çiçekler verirler. 
Çiceklenme, oval, dar, sonbaharda güzel bir sarıya dönüşen orta 
tonda yeşil renkli yaprakların gelişmesinden önce, Nisan‘dan Ma-
yıs‘a kadardır.

YAPRAK DÖKEN AÇELYA

Genel olarak 20 türü olan Asya kökenli herdem yeşil olan bu çe-
şit, yaklaşık 200 alt türü barındırır. Hafif yaprak kitlelerinin çok 
canlı yeşili, bambu gövdelerinin çok renkliliği, dallarının ince do-
kusu, formlarının zerafeti ve ahengi, ile egzotik bir his yaratırlar. 
Parklar ve bahçelerde grup halinde, su kenarlarına yakın çalılıklar, 
korularda kullanılırlar. Saksıda ve çiçekliklerde yetiştirilmesi ko-
laydır. Bambular artık en basitinden en prestijlisine kadar, mo-
dern dekorasyonların vazgeçilmez unsurları olmuştur.

7B

1 - 1,5 m
B

O
Y
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BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA KIRMIZI YAPRAKLI KADIN TUZLUĞU

Yapraklar tam, kenarları tırtıklı ve dikenli olanları vardır. Yapraklar 
varyetelerine göre sarı, yeşil, kırmızı-yeşil ve kırmızı renklerde 
olabilirler. Genelde çalı yapıdakilerin gövdelerinde lentiseller ve 
dikenler vardır. Odunlarında ‘berberin’ maddesi bulunur. Tomur-
cuklar sarmal dizilidir. Budamaya elverişlidirler. Peyzajda dikenli 
yapısından dolayı çocuk oyun alanlarında kullanılması tavsiye 
edilmemektedir. Yol kenarı çalışmalarında park ve bahçelerde 
gruplar halinde ya da tek başına kullanılabilir. Çatı teras balkon-
larda yetişebilen türleri de vardır. Ayrıca dar bahçeli ev ve binala-
rın önlerinde de kullanılırlar.

BERBERIS THUNBERGII KADIN TUZLUĞU

Kavisli ve dikenli dalları, rijit iğne yapraklar ile kaplı olup, yaprak dö-
ken çalılardır. Nisan-Mayıs ayında açan ve tüm dal yapısı boyunca 
uzanan sarı çiçekleri, siyahi renkte ufak meyveler izler. Dikenli dallar, 
koyu mor- kırmızı renkli yapraklar, sarı çiçekler ve kırmızı meyveler. 
Oldukça rustiktir.

7A

7A

2 - 2,5 m
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BERBERIS THUNBERGII RED ROCKET KADIN TUZLUĞU (ROKET)

BERBERIS THUNBERGII MARIA

Yazın yeşilimsi sarı renkte olan düzgün oval yaprakları gövdede 
birikerek, yoğun bir çalı oluşturur. Rengini ve meyvelerini coş-
turmak için güneşli alanlarda tutulmalıdır, alaca gölgeyi de tole-
re edebilir.  Yavaş büyüyen bir çeşittir. Sonbahar aylarında rengi 
mercan rengine dönüşür ve meyveleri oluşur. Soliter ya da çit 
olarak, renk uyumu katmak için toprağa dikilebilir, ya da saksıda 
kullanılabilir.

SARI KADIN TUZLUĞU

Yaprak döken bu tür sütun bir forma sahiptir. Yazın parlak kır-
mızımsı yaprakları vardır. Budamaya elverişlidir. Gruplar halinde 
veya tek başına da kullanılabilirler.

5

6
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BETULA ALBA BEYAZ HUŞ

Yarı-herdem yeşil bir çalılıktır. Mayıs-Haziran aylarında açan sarı 
çiçek demetlerini, küçük siyah meyveler takip eder.  2 m kadar 
boylanabilen çalı görünümlü bitkilerdir. Parlak yeşil yaprakları yazın 
gölgede kırmızı olur. Sonbaharda erguvan-kırmızı rengine dönüşür. 
Geçirgen, taze topraklarda yetişir.

BERBERIS XMEDIA RED JEWEL KADIN TUZLUĞU

Anavatanı Avrupa ve Ön Asya’dır. Gövdesi tepeye kadar dik yükse-
len, yaprak döken ağaçlardır. Uçlarda hoş bir şekilde aşağı sarkan ha-
fif dallarla çevrili kabuk, ilk 2-3 yılda gri kahverengidir; incecik şeritler 
halinde ayrılarak sonra alçıtaşı gibi beyazlaşır. Yaprakları sivri oval, 
3-6 cm boyunda, açık yeşil renklidir; sonbaharda güzel bir sarı ren-
ge bürünür. Çiçekleri Mart-Nisan’da kahverengi sarı sarkık başaklar 
şeklindedir. Çok rustiktir, her tür toprağa uyum sağlar, aşırı kuraklık 
ve nem koşullarında dayanıklıdır.

2
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2  m

B
O

Y

18-20 m

B
O

Y EN

6 - 8 m



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr 69

BETULA PENDULA YOUNGII SARKIK DALLI HUŞ

Kökeni İngiltere’dir. Aşılamayla üretilmiş bir Betula pendula cinsidir. 
Formu aşılama yerine göre değişmektedir. Sarkık büyüme alışkan-
lığı olan ağaçlardır. Tepe kısımları zamanla kubbe şeklini alır. Yapraklar 
yeşil renkli olup, sonbaharda sarıya çalar. Gövde rengi ve yetiştirme 
ihtiyaçları Betula Alba ile aynıdır.

2

BETULA UTILIS

Kökeni Himalayalardır. Alttan dallı ya da çalı formlu olarak gelişen 
yaprak döken ağaç; temiz gövde üzerinde geniş ve yoğun dallı 
tepe tacı yapan bir ağaç olarak da yetiştirilebilir; kabuğu ilk yıllar-
da sarı-kahverengi, sonrasında bembeyaz renk alır ve dar şeritler 
halinde yarılır. Yürek biçimli, koyu yeşil renkli yapraklar sonba-
harda sarı renge döner. Çiçekleri sarımsı yeşil renklidir. Toprak 
konusunda seçici değildir, kuru ve kireçli topraklarda da yaşar.

HİMALAYA HUŞU

6A

5-8 m
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4 - 6 m

10 m
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BUDDLEIA KELEBEK ÇALISI

Asya kökenli, dik gelişip çiçeklerin ağırlığıyla uçlarda bükülen, çok 
dallı yaprak döken çalılar. Mızrak biçimli yapraklar 25 cm uzun-
luktadır, yeşil-gri renklidir. Temmuz’dan Eylül’e kadar kelebekleri 
çeken, uzun başaklarda gruplanan kokulu çiçekler açar. Verimsiz 
ve kalkerli olanlarda da dahil tüm topraklarda yaşarlar. Budama-
ya dayanıklıdır.

6B

2-3 metreye kadar boylanabilen herdem yeşil çalılardır. Diğer 
şimşir türlerinde olduğu gibi kışın renkleri kızarmaz renklerini ko-
rurlar. Kabuk pürüzlü, sarımsı kahverenginde sürgünler önce tüy-
lü sonra tüysüz, 4 köşe, zeytin yeşili rengindedir. Yapraklar elips 
biçiminde, tam kenarlı, 1-3 cm uzunluğunda, derimsi üst yüzü 
parlak yeşil renkli, alt yüzü sarımsı açık yeşil renklidir. Yaprak sapı 
kısadır. Yapraklar karşılıklı dizilmiştir. Çiçekler zor görünür. Erkek 
çiçekler sarımsı yeşil, dişi çiçekler beyazımsı renklidir. Budamala-
ra elverişli olup, soğuğa karşı normalden daha fazla dayanıklıdır.

BUXUS MICROPHYLLA FAULKNER ŞİMŞİR

6A

2-3 m
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BUXUS SEMPERVIRENS ŞİMŞİR

Kökeni Avrupa ve Türkiye’dir. Oldukça ağır büyüyen ve yaprakları 
dökülmeyen top şeklinde bitkilerdir. Genellikle yarı gölge yerler-
de iyi gelişim gösterirler. Bordür bitkisi olarak kullanımının yanın-
da saksı içlerinde de tercih edilen ve budanabilen bir bitkidir. İyi 
gübrelenmiş ve drene edilmiş her tür toprakta yetiştirilir.

6A

BUXUS SEMPERVIRENS AUREA

Kökeni Avrupa’dır. Yaprak uçları sarı beyaz renk tonundadır. Ol-
dukça ağır büyüyen ve yaprakları dökülmeyen top şeklinde bitki-
lerdir. Genellikle yarı gölge yerlerde iyi gelişim gösterirler. Bordür 
bitkisi olarak kullanımının yanında saksı içlerinde de tercih edilen 
ve budanabilen bir bitkidir.

ŞİMŞİR

6A
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CALLISTEMON CITRINUS SPLENDENS FIRÇA ÇALISI

Herdem yeşil bitki türüdür. Genelde yaprakları renkli ve sürgün-
ler tüylüdür. Haziran’dan Ağustos’a yoğun kırmızı renkli çiçekler 
açar. Budamaya yatkındır. Su baskılarına dayanıklıdır. Ülkemizde 
sahil bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur.

9

Herdem yeşil çalılardır. Fırçayı andıran çiçekleri vardır. Budamaya 
yatkındır. Ülkemizde sahil bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur. 
Kemerli ve geniş dallar, ilk göründüklerinde bronz kırmızı, sonra 
gri yeşile dönüşürler. İlk kez Mayıs- Haziran’da, ikinci olarak Ey-
lül-Ekim’de çiçeklenir. Çiçekler silindirik yapıda olup kırmızı renk-
tedir.

CALLISTEMON LAEVIS FIRÇA ÇALISI

9
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CAMELLIA JAPONICA JAPON KAMELYASI

Kamelya yaklaşık 250 alt tür içerir. Bunların büyük bölümünün 
dekoratif değeri vardır. Kökenleri Uzakdoğu’dur. Ülkemizde Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde yetişmektedir. Herdem yeşil olan bu tür, 
açık yeşilden koyu yeşile varan, parlak, mızraksı, sert, eliptik ol-
mak üzere değişken yapraklara sahiptir.

8B

CAMELLIA SASANGUA

Japon Kamelyası ile aynı duruşa sahip fakat daha hızlı gelişen 
herdem yeşil çalılar. Soğuğa karşı aynı direnci gösterirler ama 
tomurcukları dondan daha az etkilenir çünkü daha az don yapan 
Eylül’den Ocak ayına kadar açarlar. Güneşi tolere eder (fakat bu 
doğrudan yaz güneşine maruz kalan şehir teraslarında, çok sıcak 
havalara dayanır demek değildir), çiçeklenmelerin bol olmadığı 
dönemlerde çok güzel çiçekli çitler oluşturur.

KIŞ KAMELYASI

8B

4-9 m

B
O

Y EN

3 - 8 m

4-6 m

B
O

Y



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr74

CAMPSIS RADICANS ACEMBORUSU

Kısa sürede geniş alanları kaplamaya uygun, yaprak döken, tır-
manıcı bitkilerdir. Desteklere yapışan epifit köklere sahiptirler. 
Sonbahar sonlarına kadar, çok gösterişli tepe salkımlarında bir-
leşen trompet biçimli karateristik çiçekler verir. Genç bitkiler kış 
donlarından zarar görür. Toprak konusunda hiçbir seçiciliği yok-
tur, yarı gölgeli ortamlarda da yetiştirilebilirler ancak tam güneş-
te daha fazla çiçeklenir. Alev kırmızısı renkli çiçekleri vardır. Sarı 
ve turuncu rengi de mevcuttur.

6B

Çok yıllık otsu bitkilerdir. 0,5 m boy yapabilirler. Yaprakları nor-
malde uzun ve düz, ama kıvrılmış olabilir. Gölgeli yerlerde bah-
çenin sorunsuz ve favori elemanlarından biri olarak yaşamını 
sürdürürler. Herdemyeşil bitkilerdir. Peyzajda gruplar halinde su 
kenarlarında kullanılabilirler.

CAREX KAREKS

7

8 m

B
O

Y

50-60 cm

B
O

Y
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CAREX MARROWII KAREKS

Çok yıllık otsu bitkilerdir. 0,5 m boy yapabilirler. Yaprakları nor-
malde uzun ve düz, ama kıvrılmış olabilir. Yaprakları beyaz çizgili-
dir. Gölgeli yerlerde bahçenin sorunsuz ve favori elemanlarından 
biri olarak yaşamını sürdürürler. Herdem yeşil bitkilerdir. Peyzaj-
da gruplar halinde su kenarlarında kullanılabilirler. 

4

CAREX OSHIMENSIS EVERGOLD

Çok yıllık otsu bitkilerdir. 0,5 m boy yapabilirler. Yaprakları nor-
malde uzun ve düz, ama kıvrılmış olabilir. Sarı çizgili yaprak yapısı 
vardır. Gölgeli yerlerde bahçenin sorunsuz ve favori elemanla-
rından biri olarak yaşamını sürdürürler. Herdem yeşil bitkilerdir. 
Peyzajda gruplar halinde su kenarlarında kullanılabilirler. 

KAREKS

6

50-60 cm

B
O

Y

50-60 cm

B
O

Y
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CARPINUS BETULUS ADİ GÜRGEN

Kökeni Avrupa, Kafkaslar, İran’dır. Özellikle kestanenin hüküm 
sürdüğü bitki örtüsünde yetişmektedir. Düzensiz yuvarlak hat-
lı büyümesi olan, konik veya yuvarlak tepe tacına sahip yaprak 
döken ağaçlardır. 4-10 cm boyunda, oval, dişli, yumuşak yeşil 
yapraklar; sonbahardaki güzel renkleri, kış sonuna kadar aynı 
durumda kalır. Normal verimlilikte olan, geçirgen, nemli ve aynı 
zamanda kireçli tüm topraklarda yaşar. Ağır, tekrarlanan buda-
malara dayanıklıdır ve her türlü form verilebilir.

5A

Kompakt formlu dikine büyüyen yaprak döken çalılardır. 
Oval-mızrak biçimli, parlak yeşil-gri, 5 cm’e kadar uzunlukta, alt 
tarafları gümüş yapraklar. Ağustos’tan Ekim’e kadar çok yoğun 
mavi renkte çiçekler açar. Tüm topraklarda yetişir, parazitlere 
karşı çok dirençlidir.

CARYOPTERIS MAVİ SAKAL ÇİÇEĞİ

6A

15-20 m
B

O
Y EN

7 - 12 m

1 m

B
O

Y
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CATALPA BIGNONIOIDES ADİ KATALPA

Anavatanı; Kuzey Amerika’dır. 15 m boy yapabilen yaprak döken 
ağaçlardır. Genişleyen büyümesi oval ve kalp şekilli, yumuşak 
yeşil renkli, 25 cm’e kadar uzunluk ve genişlikteki yaprakları ol-
dukça dekoratiftir. Her türlü toprağa uyum sağlar fakat nemli ve 
verimli alanları severler. Genç bitkiler çok soğuk bölgelerde mey-
dana gelen donlardan zarar görürler. 

6B

CEANOTHUS

Yaprak dökmeyen bu çalı, parlak, oval, üst kısmı koyu yeşil, alt 
kısmı gri ve 3 cm uzunluğa varabilen dişli yapraklara sahiptir. Yaz-
dan sonbahara kadar açık mavi çiçekler açar.

KESE ÇİÇEĞİ

7

15 m
B

O
Y

1 - 1,5 m

B
O

Y
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CEDRUS ATLANTICA GLAUCA ATLAS SEDİRİ

Geniş şekilde konik büyüyen kozalaklı ağaçlardır. Herdem ye-
şil ibreler canlı gri-mavi renktedir. Çok sayıda dekoratif kozalak 
önce sarımsı renkte olup, olgunlaştıklarında kahverengi renk alır. 
Sıcağa, hava kirliliğine dayanıklıdır. Nemli olmayan her türlü top-
rağa uyum sağlar.

7A

Anavatanı; Fransa dır. 1 m ile 2.5 m arasında değişen bir yük-
seklikte C. Atlantica, gövdesinin baş kısmından aşılanarak elde 
edilir. Bu durumda alt dallar yere doğru sarkarken, genişleyen ve 
üst üste gelen ana dallarla bir taç oluşturur. Zaman zaman, doğru 
biçimde yönlendirildiğinde 10 m ve daha fazla genişleyebilecek 
tek bir ana dal büyütülür. Nihai formu her durumda gösterişlidir. 
Yapay bir hava oluşturmaz, aksine doğanın bir parçası gibi davra-
nır. Geniş alanlarda kullanılması uygundur. 

CEDRUS ATLANTICA PENDULA SARKIK DALLI MAVİ ATLAS SEDİRİ

6B

20-25 m

4-8 m

B
O

Y
B

O
Y

EN

EN

10 - 15 m

10 - 15 m
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CEDRUS DEODORA HİMALAYA SEDİRİ

Anavatanı; Himalayalar ve Afganistan’dır. Geniş ve düzgün pira-
mit duruşlu 25 m kadar boy yapabilen ibreli bir ağaçtır. Atlantica 
türüne göre daha yumuşak iğnelerden oluşur. Sarkık alt dalları 
kendisine bir sarkaç görünümü ve heybetli bir görüntü oluşturur. 
2-5 cm boyunda ibreleri vardır. Erkek kozalaklar 5-12 cm boyun-
dadır. Dişi kozalaklar daha büyük ve uç kısımlarda olurlar. Hafif 
asitli toprakları tercih ederken, orta verimlilikteki her türlü top-
rakta yaşar. Aşırı nem ve uzun süren nemlerden zarar görürler. 

7B

CEDRUS DEODORA AUREA

Kökeni İngiltere’dir. Yavaş büyümeye sahiptir. Zerafetini yücelten 
altınımsı ibreleriyle esnek, rafine formu muhafaza eden bir tür. 
Himalaya Sediri ile aynı ölçülerde, sarı renkli ibreler. İnce dalla-
rın tepe bölümlerinde ve güneye bakan yüzünde sarı renk daha 
canlıdır; yazın sarının tonu yumuşar fakat daima belli bir parlaklığı 
korur. Himalaya Sediri ile aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir. 
Çok soğuk olan belli yıllarda don, tepelerdeki ibrelerinin bir kısmı-
nı dökebilir; fakat büyüyerek kısa sürede yeniden oluşurlar.

ALTUNİ HİMALAYA SEDİRİ

8

25 m
B

O
Y

8-12 m

B
O

Y EN

5 - 7 m
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CEDRUS DEODORA GOLDEN HORIZON YAYILICI ALTUNİ HİMALAYA SEDİRİ

Kökeni Hollanda’dır. Kısa ve kompakt biçimdedir. Kendiliğinden 
büyümeye bırakıldığında, dalları, uçlardan sarkarak yatay olarak 
genişler. Bakım yapıldığında ve yönlendirildiğinde ise, oldukça 
düzgün bir koni oluşturur. İbreleri 2-4 cm uzunlukta, canlı sarı, 
ince, yumuşaktır. Yetiştirme ihtiyaçları Himalaya Sediri gibidir.

7B

7-8 metre boy yaparken 5-6 metre de yanlara doğru büyürler 
ve yaprak dökmezler. Sarkık dalları dikkat çekicidir. İbreleri koyu 
yeşil renkte olup oldukça sıktır. Bol güneşli alanları sevmelerine 
karşın fazla sudan hoşlanmazlar. Yetiştirme ihtiyaçları Himalaya 
Sediri gibidir.

CEDRUS DEODORA PENDULA TERS HİMALAYA SEDİRİ

7B

2-4 m
B

O
Y EN

2 - 4 m

6-8 m

B
O

Y EN

3 - 6 m
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CELTIS AUSTRALIS ÇİTLENBİK

Kökeni Akdeniz bölgeleri ve Orta Avrupadır. Dik gövdeli, pürüz-
süz ve gri renkli karakteristik kabuklu yaprak döken büyük ağaç. 
Yuvarlak ve sık taç yukarı doğru kıvrılan sayısız daldan oluşur. 
Yaprakları almaşık, oval, dar, 4-5 cm boyunda, koyu yeşil renkli-
dir. Nisan Mayıs aylarında küçük fakat çok sayıda sarı stamenli 
çiçekler. Meyveleri olgunlaştıklarında kahverengi olan, yuvarlak, 
zeytinsi yemişlerdir. Bir zamanlar tespih üretiminde kullanılan 
tanecikleri vardır. Akdeniz bölgelerinin tipik, rustik ve kanaatkar 
ağacıdır. Şehir ortamına çok uyumludur, kirliliğe dirençlidir ve as-
falttan fazla rahatsız olmaz.

6B

CERCIS SILIQUASTRUM

Ortadoğu, Balkanlar ve Türkiye olan Erguvan ağacı Fabace-
ae (Baklagiller) familyasının Cercis cinsinin Cercis siliquastrum 
türüdür. İngiltere ve Amerika’da Juda’s tree derler. Bunun bir kül-
tivarı Cercis siliquastrum ‘Alba’ beyaz çiçeklidir. Yürek şeklinde 
yaprakları olup, genel çiçeklenme Nisan ayında çıplak olan dal-
larda başlar ve kireçli toprak türleri için elverişlidir.

ERGUVAN

7A

15-20 m
B

O
Y

8-10 m

B
O

Y
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CHAENOMELES SPECIOSA BAHAR DALI , JAPON AYVASI

Kökeni Çin ve Japonya’dır. Dikenli dallı ve koyu yeşil renkli oval, 
parlak yapraklı, geniş, yaprak döken çalılar. İlkbaharda çıplak 
dallarda sarı renkteki merkez stamenlerle çiçek demetleri açar. 
Sonbaharda, altın sarısı renkli meyvelerle, bazen de gecikmiş bir-
kaç çiçekle kaplandıklarında, ikinci bir güzellik mevsimi yaşarlar. 
Verimli olan her tür toprakta gelişirler.

5A

Kökeni Hollanda’dır. Tam anlamıyla sütun forma sahip, çok kom-
pakt, bitkiyi topraktan itibaren kaplayan dik dallı ibreli. Pullu form-
lu, tırtıklı, ilk yıllarda gümüş mavi ve sonra gri maviye daha yakın 
renkli yapraklar. Nemli ve iyi drene edilmiş topraklarda iyi büyür. 
Hafif ve tekrarlanmayan budamalara dayanıklıdır. Çok sıcak veya 
kuru iklimlere uygun değildir.

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA YALANCI SERVİ

5B

1,5-2 m
B

O
Y EN

1 - 1,5 m
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CHAMAECYPARIS OBTUSA YALANCI SERVİ

10 m boy yapabilir. Geniş, dik piramit formlu ve yayılan dallarıy-
la dekoratif bir görüntüsü vardır. Yaprakları sarı-yeşil renktedir. 
Yavaş büyüyen bir ağaçtır.  Nemli ve gevşek türdeki toprakları 
sever. Aşırı sıcaklarda düzenli sulamaya ihtiyacı vardır. 

4

CHAMAEROPS HUMILIS

Kökeni Akdeniz Havzasıdır. Avrupa kökenli tek palmiye çeşididir. 
Tek bir gövdeye nadiren rastlanır. Herdem yeşil, palmiye yaprağı 
biçimli, yuvarlakça, üstü açık yeşil renkli, alt kısmı beyazımsı bir 
tüyle kaplı yapraklar; yeşil ve morla kaplı, kenarları dikenli küçük 
saplardadırlar. İlkbahardan yaza yoğun salkımlarda sarı çiçekler. 
Meyveleri dişi bitkilerde, eliptik kahverengi yemiş grupları. Dur-
gun sular olmadığı sürece toprak türüne kayıtsızdır.

BODUR PALMİYE

9

6-10 m
B

O
Y

4-6 m

B
O

Y EN

2 - 4 m
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CHIMONANTHUS PRAECOX KIŞ TATLISI

Kökeni Çin’dir. Dik duruşlu ve kompakt, yaprak döken çalı. Son-
baharda sarıya bürünen koyu yeşil büyük oval yapraklar. Ara-
lık-Şubat’ta çok kokulu çan biçimli çiçekler verir. Toprak konu-
sunda seçici değildir, çok soğuk bölgelerde korumalı bir alanda 
bir duvarın arkasına dikilir.

7A

Anavatanı Güneydoğu Asya olan, her dem yeşil ağaç ve çalılar-
dır. Beyaz renkli, güzel kokulu çiçekleri ve yenilebilen meyveleri 
için yetiştirilirler. Çok nemli olmayan verimli toprakları tercih eder. 
Aşırı kireçli topraklarda sağlıklı bir gelişim göstermezler. Düşük 
sıcaklıklara karşı hassas türleri mevcuttur. Yaz aylarında susuz-
luğa toleransı düşük olup, rüzgârlara karşı duyarlıdır. Sivri biçim-
li, parlak yeşil yapraklarıyla yukarı yükselen dallı çalı ve küçük 
ağaçtır. Beyaz çok güzel kokulu çiçekler, tüm yıl bitkide kalan 
altın sarısı renkli oval meyvelere sahiptir.

CITRUS FORTUNELLA MARGARITA KUMKUAT

8

3-4 m
B

O
Y EN

2 - 3 m
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CITRUS LIMONUM LİMON

Tüm yıl boyunca sürekli çiçek ve meyve üretmekteki cömertli-
ğiyle tüm Turunçgiller arasında ana türdür. Sarı oval 8-10 cm bü-
yüklüğünde meyveleri vardır. 

8

CITRUS RETICULATA

Koyu yeşil, dar, mızrak biçimli yapraklar. Beyaz, küçük, koku-
lu çiçekler. Meyveleri orta boyda, yuvarlak, turuncu renklidir ve 
kışın, Kasım-Ocak arası olgunlaşırlar.

MANDALİNA

8



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr86

CITRUS SINENSIS PORTAKAL

Ilıman iklime sahip bütün ülkelerde yetiştirilen, yaprak dökme-
yen ağaçlardır. Taç yaprakları etli, beyaz veya pembe olup, hoş 
kokuludurlar. Yarı tropikal iklim ağacıdır. Dondan çabuk etkilenir. 
Ekim-Kasım aylarında olgunlaşan meyveleri vardır. Meyve sarı 
veya turuncu kırmızı renkli ve etlidir.

8

Yayılacak şekilde ya da sarılı olarak gelişen, yaprak döken, çı-
talara, sopalara kendiliğinden sarılan fakat bir duvara doğru 
yetiştirildiğinde desteğe ihtiyaç duyan bitkilerdir. Farklı renk ve 
desenlerde gösterişli çiçeklere sahiptir. Temelde ağaç altındaki 
çalılık bitkileridir ve dolayısıyla gevşek, humus açısından zengin 
toprak gerekir.

CLEMATIS YABAN ASMASI

5A

3-5 m

B
O

Y
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CORDYLINE AUSTRALIS KORDİLİN

Kökeni Yeni Zelanda’dır. Gri-kahverengi kabukla kaplı, silidirik 
gövdeye sahip herdem yeşil ağaç. Yapraklar, yumuşak yeşil 
renkli, sapsız. 1 m ve daha fazla boylu, 8 cm’e kadar genişliktedir, 
incelerek keskin bir noktaya varan, çizgiselden mızrak şekline 
doğru bükümlü. Çiçekler sadece yetişkin bitkilerde oluşurlar ve 
çiçeklenme sonrasında kalın gövde, hepsi bir büyük yaprak tuta-
mıyla sonlanan farklı yükseklikteki kollarla dallanır. İyi drene edil-
miş ve çok kalkerli olmadığı sürece özel bir toprak ihtiyacı yoktur.

6B İlk 2 yılda

sonra

CORNUS ALBA

Dalları kırmızı renkli olup, açık dik dallı, yuvarlak yoğun çalı form 
oluşturan yaprak döken çalılardır. Gümüş beyaz kenarlı, son-
baharda turuncuya bürünen yeşil yapraklardır. Her tür toprağa 
uyum sağlar ve renkli yapraklarını değerlendirmede kırlarda ya 
da yeşil çit önlerinde soliter ya da gruplar halinde güzel bir hava 
yaratır.

KIZILCIK

3

2-3 m

B
O

Y EN

1 - 2 m
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CORTADERIA  SELLOANA PAMPAS OTU

Çok yıllık, yaprak dökmeyen uzun şeritler halinde çizgileri olan 
yapraklara sahiptir. Yaz sonlarında pamuksu, bitkinin ortasında 
dik büyüyen gri renkli tüylü çiçekler üretir. 2-3 metre boy ya-
pabilirler.

Cortaderia Selloana’ya bitkisinin özelliklerine ilave olarak krem 
beyazı çizgiler ve altuni parlak yapraklarla dikkat çekicidir. Daha 
yavaş büyüyen bir türdür.

CORTADERIA SELLOANA SPLENDID STAR ALTUNİ PAMPAS OTU

5

2-3 m

B
O

Y

5

2-3 m

B
O

Y
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COTINUS COGGYGRIA BULUT AĞACI

Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yayılış gösterirler. 
Yapraklar basit oval 3-13 cm uzunluğundadır. Çiçekleri duman 
bulutlarını andırır. Çiçekler Haziran Temmuz aylarında açar. Uzun 
süre budama ve bakım istemezler. Yavaş büyürler. Otopark, tam-
pon bölge oluşturmada refüjlerde soliter ve gruplar halinde kul-
lanıma uygundur. Sıcaklık ve kuraklığa dayanıklıdır.

6A

Yuvarlak duruşlu ve uzun, yatay, geniş dal yapısına sahip türleri 
mevcuttur. Yaprak döken ve dökmeyen çeşitleri olan çalılardır. 
Genel olarak koyu yeşil yapraklara sahip olan bu türler, beyaz 
pembe çiçeklere, türlere göre farklı dönemlerde açan kırmızı tu-
runcu meyvelere sahiptir.

COTONEASTER DAĞ MUŞMULASI

7A

3-5 m
B

O
Y EN

2 - 4 m

2 m

B
O

Y
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COTONEASTER DAMMERI CORAL BEAUTY DAĞ MUŞMULASI

Yavaş büyüyen, yaprak dökmeyen bitkilerdir. Yaprakları 2-3 cm 
arasındadır. Oval yapraklar üstte parlak yeşil, altta açık renklidir. 
Beyaz çiçekler ve kırmızı meyvelere sahiptir. Derin kapsamlı bir 
kök sistemi vardır. Tam güneş ihtiyacı vardır.

7A

COTONEASTER HORIZONTALIS

Anavatanı; Çin’dir. Dalları yatay şekilde dağılan, yaprak döken 
1 m boy yapabilen çalılardır. 6-12 mm’lik, yuvarlak, parlak koyu 
yeşil yapraklar; sonbaharda pembe veya turuncuyla güzel bir 
renklenme gösterir. Ekim’den Ocak ayına kadar canlı kırmızı 
meyveleri vardır. Her türlü toprakta yaşayabilirler. Kirliliğe karşı 
dirençlidir. 

YAYILICI DAĞ MUŞMULASI

6A
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COTONEASTER SALICIFOLIUS SÖĞÜT YAPRAKLI DAĞ MUŞMULASI

Yaprak dökmeyen çalı formlu bitkilerdir. Söğüt yaprağına benze-
yen, alt yüzü tüylü ve parlak sarı-yeşil yaprakları vardır. Meyveler 
1-2 cm çapında olup,kırmızı renkli meyvelerini sonbahar ayların-
da göstermeye başlar. Geçici kuraklığa dayanıklıdır. Hafif alkali 
toprakları severler. Güneşli, gölgeli ortamlarda yetişebilir. 

7A

Kökeni Fransa’dır. Önce küre biçimli, sonra basık geniş kubbeli 
tacı olan yaprak döken küçük ağaç veya büyük çalı; dalları di-
kenlidir. Yaprakları 5-15 cm boyunda, sert, parlak yeşil ve sonba-
harda sarı veya turuncu renklidir. Nisan-Mayıs aylarındaki beyaz 
çiçekleri, kışın son dönemine kadar süren iri, kırmızı turuncu, ye-
nilebilir meyveler izler. Killi, ağır, kireçli toprakları sever. Kuraklığa 
dayanıklıdır.

CRATAEGUS CARRIEREI ALIÇ

5B

6-7 m

B
O

Y EN

3 - 4 m
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CRYPTOMERIA JAPONICA GLOBOSA NANA KADİFE JAPON ÇAMI

Genç yaşta yeşil, kısa, yumuşak, yarı odunsu yapılı, bükülen ve 
kompakt bir küre oluşturarak birbirine geçen ve zamanla basık-
laşan dallarıyla karakterize olan yuvarlak formlu bodur ibreli. Top-
rağın derin, verimli, iyi drene edilmiş, kireçsiz olması gerekir. Top-
rak konusunda oldukça seçicidir. Sabit nem oranlı havaları sever; 
kuru iklimlere uygun değildir. Uçları dikenimsi, yumuşak, 6-12 cm 
boyunda, kışın soğuğun yoğunluğuna göre daha az ya da çok 
bronz kırmızıya dönüşen, çok canlı yeşil renkli yaprakları vardır.

6B

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

Konik, düzenli ve çok hızlı büyümesi olan popüler kozalaklı ağaç-
lardır. Çok kalın ve kompakt, keskin, yeşil yapraklara sahiptir. Her 
tür toprağa ve iklime karşı adaptasyonludur. Sahil bölgelerinde 
dayanıklılık gösterir. Budamalara dayanıklılığından ötürü, çitler 
için ideal bitkilerdendir.

MELEZ SERVİ

7A

1,5-2 m
B

O
Y EN

2 - 3 m

15-20 m

B
O

Y EN

6 - 7 m
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CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII CASTL GOLD SARI LEYLANDİ SERVİSİ

Kökeni İngiltere’dir. x Cupressocyparis Leylandii’nin altınımsı 
renkli formudur. Aşılama ile canlı sarı renklerini korur. Biraz daha 
ince ve kompakt olan aynı konik duruş. Birbirlerine çok yakın 
gelişen, yaz aylarında özellikle çok sıcak bölgelerde parlak sarı 
özelliği azalan, pulcuklu herdem yeşil yapraklar. Bitki sıcak bölge-
lerde de gelişir; çok sert kışlarda canlı bronz tonlarına bürünebilir.

7A

Anavatanı Hollanda’dır. Kompakt gelişen yapısı ve heybeti ile 
dikkat çeken bitkilerdir. Yaprakları ‘Castlewelland Gold’ ’dan daha 
yoğun sarı renklidir. Yetiştirme ihtiyaçları: Leylandi gibidir.

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII GOLDRIDER GOLD RIDER LEYLANDİ

7A

10-12 m

B
O

Y EN

4 - 5 m
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Konik veya sütun formlu büyümesiyle dikkat çeken, kozalaklı 
ağaçlardır. Herdem yeşil, kabuksu formlu, üst üste geçen, canlı 
mavi renkli yapraklar, ilkbaharda güneşe maruz kaldıklarında et-
rafa gümüşi rengin vurgusunu yayarlar. Nadiren çiçeklenen ve 
meyve veren monoik ibreli. Soğuk ve yağmurlu - sıcak ve kuru 
iklimler, deniz iklimleri gibi farklı özellikteki iklimlere uyum sağ-
layabilir. Kireçli olanlar da dahil, tarımsal topraklara uyum sağlar. 
Oldukça sık yapılan, fakat çok derin olmayan budamalara da da-
yanıklıdır. Çitler için kullanımı uygundur.

CUPRESSUS ARIZONICA MAVİ SERVİ, ARİZONA SERVİSİ

8

Konik şekilde veya kolonsu büyüme alışkanlığı olan ibrelilerdir. 
Dalları yoğun ve diktir, gövdesi kırmızımsı kahverengi, çok reçi-
nelidir. Yaprakları herdem yeşil, canlı altın sarısı renkte, ilkbaharda 
ibreliler arasındaki en parlak sarı; sonbaharda yoğun turuncu ha-
reler oluşur; ovuşturulduklarında hoş bir limon kokusu yayarlar. 
Kuru olanlar da dahil her toprakta büyür; güçlü rüzgarlardan ko-
runduğunda denize dirençlidir. Budamalara dayanıklıdır.

CUPRESSUS MACROCARPA GOLD CREST LİMONİ SERVİ

9

10-12 m

B
O

Y EN

4 - 5 m

6-8 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Kökeni Japonya’dır. Zamanla kopan küçük yaprakların bırak-
tığı izlerle belirginleşen sütun formlu gövde, herdem yeşil, çok 
gösterişli yaprak kümesiyle kaplanır. Çoğu kez tabana, filizler 
veya gövde ve dallar boyunca tomurcuklar yayar. Bu filizler ve 
tomurcuklar gelişirken, çalı veya dallı pitoresk görünümler ya-
ratırlar. Çiçekler ve meyveler  erkek olanlar uzun dik kozalaklara 
benzeyen, ananas kokulu çiçekler verirken; dişiler kalın bir tüyle 
kaplı kahverengi rozet yapraklardan oluşan çiçek verir. Verimli, iyi 
drene edilmiş topraklarda ve çok güçlü güneşte korumalı olarak 
tam ışıklı yerlerde yetişir. Saksıda ilkbahardan sonbahara ölçülü 
şekilde sulanır, kış boyunca su veya nem miktarı azaltılır.

CYCAS SAGU PALMİYESİ, YALANCI PALMİYE

9

Doğu Akdeniz ülkelerinin endemik türüdür. Çok uzun ömürlü, dik 
duruşlu, gövde boyunca aşağıdan yukarıya doğru uzanan yeşil 
aksam kolonsu formdadır. Hızlı büyüyen bitkilerdir. Gövde kabu-
ğu grimsi kahve renkli, yapraklar herdem yeşil, üst üste örtüşen 
pul yapraklar, koyu yeşil renklidir. Verimsiz, kurak, killiden kireç-
liye kadar her tür toprak tipine adaptasyon sağlayabilir. Günü-
müzde daha çok, birçok aşı varyetesinin anaç bitkisi olarak ve çit 
ya da rüzgar perdesi yapımında kullanılır.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS KALEM SERVİ

8

18-20 m

B
O

Y EN

2 - 3 m

2-3 m

B
O

Y
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Batı Avrupa kökenlidir. Parlak yeşil kabuklu, ince dallardan oluşan 
yaprak döken, dik duruşlu çalı. Çiçekler: Mayıs-Haziran’da bezel-
ye formunda, güçlü ve sıcak bir sarı tonundadır, bunları yassı ve 
siyahımsı yemişler izler. Zirai toprak tiplerinin büyük bölümüne 
uyumludur; çok nemli ve kireçli olan topraklardan kaçınılmalıdır.

Kökeni, çok uzun zamandır yetiştirilen ülkeler olan Çin ve Japon-
ya’dır. Koyu yeşil renkli, büyük, sonbaharda turuncu ve morumsu 
renge dönen yaprakları; uzun zaman ağaç üzerinde kalan, ağaca 
renk ve canlılık katan çok fazla sayıdaki meyveleri sayesinde her 
zaman bahçelerde çok talep gören, yaprak döken küçük meyve 
ağacı. Nisan- Mayıs’ta açan sarımsı-beyaz çiçekleri çok dikkat 
çekmez. Ilıman ve sıcak iklimleri tercih eder, Akdeniz kıyılarının 
tipik bitkisidir ancak kimi zaman kuzey bölgelerde de başarıyla 
yetiştirilebilir. Nemli topraklar da dahil olmak üzere, tüm toprak 
çeşitlerinde, asidik ve bazik PH alt değerlerinde rahatlıkla yetişe-
bilir.

CYTISUS PRAECOX

DIOSPYROS KAKI

KATIR TIRNAĞI

TRABZON HURMASI

6B

7

1,5-2 m
B

O
Y

5-6 m

B
O

Y
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Anavatanı; Güney Avrupa, Orta Asya ve Çin’dir. 6 m boy yapabi-
len, genişleyen büyüme yapısıyla dikenli, geniş, gümüşi, çentik-
lerle kaplı dalları olan yaprak döken ağaç veya büyük çalı görü-
nümünde bitkilerdir. Üstü gri yeşil, altı gümüşi yaprakları vardır. 
Yaz aylarındaki sarımsı beyaz küçük çiçekleri sonbaharda küçük 
zeytinlere benzeyen gümüşi sarı renkli meyveler izler.  Her türlü 
toprakta yetişirler. Kuraklığa, tuza, kirliliğe karşı dirençlidir. Yeşil 
perdelemeler ve denize yakın caddeler için çok elverişlidir. 

Anavatanı Kanarya Adaları’dır. Gençlik yıllarında herdem yeşil çalı 
formlu bitkilerdir. Olgunlaştıkça ters şemsiye görünümlü, dal ya-
pısı sebebiyle geniş bir ağaca dönüşür. Yaprakları 30-60 cm bo-
yunda, çizgisel - mızrak biçimli, tepede dikenli, canlı yeşil renklidir. 
Yetişkin bitkiler, yazın, yeşilimsi çiçekli uzun terminal salkımlar 
verir ve bunları yuvarlak kırmızı-turuncu meyveler izler.

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA

DRACAENA

KUŞ İĞDESİ, YABANİ İĞDE

EJDER KANI AĞACI

4

9

3-10 m
B

O
Y EN

2 - 8

6 m

B
O

Y EN

4 - 5 m
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Herdem yeşil, dik duruşlu ve kompakt çalı; hafif dikenli dallar, za-
manla çok genişlerler, uçlarda sarkıktırlar. Üstü parlak koyu yeşil, 
altı gümüşi ve kahverengi benekli yaprakları vardır. Sonbaharın 
başlarında krem-beyaz renkli kokulu çiçekler yaparlar.  Meyveleri 
kırmızımsı, yenilebilir, zeytin gibi küçüktürler. Kumlu veya yüzey-
sel kireçli ya da kışın çok nemli olanlar da dahil, her tür toprakta 
yaşar. Budamalara dayanıklıdır ve kısa sürede herdem yeşil çitler 
yaratmak için çok elverişlidir. Ağaç formu, denize yakın yerlerde 
herdem yeşil caddeler için kullanılabilen bitkiler yelpazesini zen-
ginleştirmektedir

ELAEAGNUS EBBINGEI SÜS İĞDESİ

7B

1,5 metreye kadar boylanabilen parlak yapraklı herdem yeşil çalı 
lardır. Özellikle sahil bölgelerinde mükemmel bir çit bitkisi olarak 
kullanılırlar. Demetler halinde açan pembe beyaz veya kırmızı 
çiçekleri, haziran ayından sonbahara kadar üzerinden hiç eksik 
olmaz. Toprak açısından seçici değildir. Güneşli veya yarı gölge 
alanlarda yetişebilirler.

ESCALLONIA ESKALONYA

8

3-4 m

B
O

Y EN

2 - 3 m

1-1,5 m

B
O

Y
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Güzel, parlak, koyu yeşil yaprakları olan, herdem yeşil ağaç veya 
çalı türleridir. Yazın ortaya çıkan krem beyazı yaprakları pembe 
mor çok taneli meyveler takip eder. Toprakta yetiştirildiklerinde, 
verimli ve iyi drene edilmiş olanları tercih ederler. Budamalara çok 
dayanıklıdırlar.

EUGENIA MYRTIFOLIA AVUSTRALYA KİRAZI

11

Kökeni Çin’dir. Dik duruşlu yaprak döken çalılardır. Çok karak-
teristik, mantara benzer kabukları olan dallar. Oval, sonbaharda 
pembe ve mor hareli al kırmızıya dönen yeşil yaprakları vardır. 
Çiçekleri çekici değildir. Yeni dalları belirgin bir şekilde dört 
köşelidir.

EUONYMUS ALATUS YAPRAK DÖKEN TAFLAN

4

2-3 m

B
O

Y
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Anavatanı Çin olan bu tür sarkık formlu, yer örtücü olarak da 
kullanılan herdem yeşil çalıdır. Yeşilimsi yapraklar, sonbaharda 
pembe ve kırmızıya dönüşürler. Her tür toprakta yetiştirilebilirler.

EUONYMUS FORTUNEI SÜRÜNÜCÜ TAFLAN

Kompakt ve dik duruşlu bir yapıya sahip, parlak herdem yeşil 
yapraklara sahiptir. Bu türler bodur olup yapısal olarak yoğun bir 
yapraklanmaya sahiptir. Yaprakları koyu yeşil, kenarları sarı renkli 
türü de mevcuttur. Toprak konusunda seçici değildirler. Bordür-
lerde ve kaya bahçelerinde kullanımı tavsiye edilir. Hastalıklara 
karşı dirençlidir.

EUONYMUS JAPONICUS PULCHELLUS ÇITIR TAFLAN

6A

8B
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Dik büyüme alışkanlığı olan, yaprak dökmeyen çalılardır. Oval, 
keskin uçlu, ince tırtıklı, ortası yeşil kenarları parlak altın sarısı 
yaprakları vardır. Çiçek saksılarında ve peyzajda en sık kullanılan 
bitkilerden biridir.

EUONYMUS JAPONICA AUREA ALTUNİ TAFLAN

Dik ve kompakt büyüyen yaprak dökmeyen çalılardır. Dal ka-
bukları gençken krem beyazı, sonra yeşildir. Yaprakların kenarları 
krem beyaz, ortası koyu yeşildir.

EUONYMUS JAPONICUS BRAVO GÜMÜŞİ TAFLAN

8B

8B
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Güneş gibi parlak sarı çiçekleri neredeyse yıl boyu açar. Uzun 
süre çiçekli kalan sarı çalı papatyası bu özelliğinden dolayı ken-
dini unutturmaz. Bakımı çok az olan sarı çalı papatyaları çok az 
ilgiyle uzun yıllar yaşar çok yıllıklardır. Fakir toprakların ve çok gü-
neş alan bölgelerin bitkisidir.

EUROPS PECTINATUS SARI ÇALI PAPATYASI

Anavatanı; Orta Avrupa, Kafkaslar’dır. 25 m boylanabilen güç-
lü, pürüzsüz ve gri kabuklu,yaprak döken görkemli ağaçlardır. 
Yapraklar 10 cm kadar uzunlukta,oyuklu kenarlı eliptik,ilk gö-
ründüklerinde ipeksi havası olan yumuşak yeşil sonra sarıdan 
kahve-kırmızıya, turuncuya varan çekici renklere bürünürler. 
Yapraklar kuruduktan sonra kışa kadar dallarda kalırlar ve bu 
nedenle çitler için çok kullanılırlar. Çiçekleri az çekici, ilkbaharda 
yetişkin bitkilerde ( 15-20 yaş ) görünmeye başlarlar.  Bu çiçek-
leri küçük cevizlere benzeyen meyveleri izler.  Toprak konusunda 
az seçici olup derin, kompakt olmayan, kireçli olanlar da dahil, 
nemli ve verimli toprakları tercih ederler. Yaz mevsiminin serin, 
nemli, kışların soğuk fakat don yapmadan geçtiği bölgelerde çok 
iyi gelişirler. Yapraklardaki mükemmel renk değişimi sayesinde 
bulunduğu mekan da ön plana çıkar. Peyzajda vurgu amaçlı kul-
lanılabilir.  

FAGUS SYLVATICA AVRUPA KAYINI

5B

20-25 m

B
O

Y EN

10 - 12 m
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Yavaş büyüyen yapısı vardır. İri, yaprak döken ağaçlardır. Ana 
dal dizilimi düzenli aralıklı olup, yaşlı bireylerde ikincil dallar yere 
doğru bükülür. Kırmızı yapraklı ağlayan formlu kayın, yeterli ala-
na sahip ise boyu oranında genişleyebilen, masif ve iri, yaprak 
döken ağaç. Ana dal dizilimi düzenli aralıklıdır. Yaşlı bireylerde, 
ikincil dallar yere doğru bükülür. Yapraklar kırmızı renklidir. Toprak 
konusunda az seçici olup, derin kompakt olmayan, kireçli olanlar 
da dahil, nemli ve verimlileri tercih eder. Yaz mevsiminin serin ve 
nemli, kışların soğuk fakat don yapmadan geçtiği bölgelerde en 
iyi sonuçları verir.

FAGUS SYLVATICA PURPUREA PENDULA KIRMIZI YAPRAKLI TERS KAYIN

6

Soğuğa dayanıklı olan bu varyete yaygın kullanım alanına sa-
hip ve toprak seçiciliği yoktur. Kısa ve ince bulut mavisi renkteki 
yaprakları, yaz başında oluşan başaklarıyla hoş bir görüntü oluş-
turur. Gelişmesi yavaştır. Kurağa ve soğuğa karşı dayanıklıdır. Az 
bakım ister ve fakir topraklarda yetişebilir. Asitli topraklara daya-
nıklıdır. Minyon bitkilerdir.

FESTUCA OVINA MAVİ ÇİM

4 VI-VII
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Güçlü büyüyen ve kompakt duruşa sahip, yaprak döken çalılardır.  
Canlı altın sarısı renkli, birbirine kenetli, Mart sonunda çıplak dal-
ların etrafında yaprakların çıkmasından önce dağılan çiçekleri 
vardır. Her türlü toprakta yetişir ama kireçli olanları tercih eder.

FORSYTHIA ALTIN ÇANAK

5A

Çilek, tabandaki yapraklar rozet halindedir. Yapraklar üç yaprak-
çıktan oluşur. Yaprakçıklar yumurta, ters yumurta veya bakla-
vamsı ve tüylüdür. Çiçekler 10-30 cm uzunluğunda bir sap üze-
rinde 2-7’li kurullar halinde olup, taç yaprak yuvarlak veya ters 
yumurta şeklindedir. Meyveler parlak kırmızı renkli ve gösterişli-
dir. Çok lezzetli olup, yenebilir.

FRAGARIA ÇİLEK

2-3 m
B

O
Y EN

1 - 2 m
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Dağılan büyüme yapısıyla tüylü yaprakları koyu yeşil olup 30 cm 
uzunuğa varabilmektedir. Yapraklar sonbaharda altın sarısı renge 
dönüşür. Kabuğu zeytin yeşili - açık gri renklerdedir. Yüksek, oval 
veya küre şekilli taçı olan, geniş şekilde aralıklı dallı yaprak döken 
görkemli ağaç. Tüm topraklarda yaşar fakat verimli, nemli ve de-
rin olanlarda daha güçlü gelişir.

FRAXINUS EXCELSIOR ADİ DIŞBUDAK

4

Bahar aylarında açmaya başlayan pembe ya da beyaz renkli 
çiçeklere sahip bütün yaz kendini gösteren bitkilerdir .Oldukça 
çabuk  gelişen  gauralar  düz yeşil yapraklı olabildiği gibi beyaz 
alacalıda olabilir. Kışın sonlarına doğru yapılan budamalar bahar-
da sıkı formlu olmalarını  ve bol çiçek vermelerini sağlar.

GAURA LINDHEIMERI GAURA

6B

20-30 m
B

O
Y EN

10 - 12 m
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Tacı düzensiz biçimde, daha ziyade dar gelişir. Gri, mantara ben-
zeyen kabuk, olgunlaştıkça çatlar. Karakteristik, yelpaze formlu 
orijinal, çok dekoratif yapraklar; ilkbaharda açık yeşil, yazın gri-
ye yakın daha koyu yeşil renklidirler; sonbaharda turuncu ya da 
kahverengi izler olmaksızın saf bir sarı tonunda, olağanüstü bir 
renge bürünürler. Yapraklar döküldüklerinde bitkinin altında çok 
hoş altın sarısı bir halı oluştururlar. Cılız çiçekleri, sadece dişi 
bitkilerde olgunlaştıklarında nahoş bir koku yayan etli meyve-
ler izler. Çiçeklenme ve meyve verme, kırk yaş gibi, çok yetişkin 
olanlarda başlar. Çok rustiktir, her tür toprakta yaşar fakat asit ve 
alkalinli derin yüzeylerde daha bereketli ve daha düzenli gelişir.

GINKGO BILOBA MABET AĞACI

5B

Yaprak döken ağaçlardır. Erkek kültivar olduğu için meyve ver-
mez. Hayran bırakacak biçimde düz yükselen, kısa ve yukarı 
doğru hafif kıvrık dallarla yoğun şekilde kaplanan gövdesi ile tam 
anlamıyla konik bir duruşa sahiptir. Sonradan genişler ve ince bir 
koniye dönüşür. Bitki yaprakları yoğun olup bitkiye kompakt bir 
görünüm verir. Yapraklar: Ginkgo biloba gibidir.

GINKGO BILOBA FASTIGIATA MABET AĞACI

5B

15-20 m
B

O
Y EN

8 - 10 m

10-12 m

B
O

Y EN

4 - 6 m
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Bodur, kompakt seleksiyon. Ginkgo Biloba gövdesinde kafa kıs-
mında aşılı, yoğun, yuvarlak bir taç oluşturur. Yaprakları Ginkgo 
Biloba gibidir. Küçük bahçeler için uygundur.

GINKGO BILOBA MARIKEN MABET AĞACI

5B

Kökeni Kuzey Amerika’dır. Geniş, yayılan, kışın yapraklarını dök-
tüğünde de dekoratif görünen bir tepe tacı yapan yaprak döken 
ağaç. Dallarda 8 cm’e ve gövdede 20 cm’e kadar uzunlukta kor-
kunç diken salkımlarıyla kolayca tanınır. Açık yeşil zarif yaprak-
çıktan oluşan genç yapraklara sahiptir. Mayıs’ta, yeşil renkli ve 
bu nedenle dekoratif açıdan ilgi çekmeyen ve az görünen çiçek-
ler. Bunları izleyen meyveler ise, tam aksine çok iyi görünürler ve 
kışın büyük bölümünde kalırlar: 45 cm’e kadar uzunlukta, çoğu 
kez bükük, ilk göründüklerinde yeşil, sonradan kahverengiye bü-
rünen taneler. Kireçli ve kurak olanlar da dahil, her tür toprakta 
yaşar. Dikenlerinin tehlikesine ve dallarının kırılganlığına rağmen, 
parklar ve caddeler için, ahenkli bir formu daima koruyan, şık bir 
ağaçtır.

GLEDITSIA TRIACANTHOS GLADİÇYA

5B İLK YILLAR

SONRA

20-25 m

B
O

Y
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Avustralya kökenli herdem yeşil çalılardır. 1-2 cm uzunlukta 
iğnemsi yaprakları yeşil renklidir. İlkbaharın sonlarından yazın 
ortalarına kadar sarkık salkımlar oluşturan çiçekler açar. Deniz 
etkisine çok dayanıklıdır. Nötr ve asidik toprak isterler. 

GREVILLEA JUNIPERINA GREVİLYA

9

Parlak yeşil yapraklara sahip herdem yeşil çalılardır. Güneşli ve 
yarı gölge alanlarda yetiştirilir. Yaz boyunca çiçeklidir. Verimli ve 
iyi drene edilmiş toprakları sevmektedir. Denizel iklime dayanık-
lıdır.

HEBE ANDERSONII HEBE

8
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Herdem yeşil çalılardır. Yaprak kenarları sarı renklidir. Beyaz veya 
lila çiçekler açarlar. Karasal iklime dayanıklı değildir. İyi drene 
edilmiş toprakları severler. Gruplar halinde kullanılan bu türlerin 
peyzaj değeri yüksektir.

HEBE ANDERSONII VARIEGATA ALACALI HEBE

Tırmanıcı, yayılıcı ya da sarkık formlu, herdem yeşil, toprağa ya 
da bir desteğe tutunmalarını sağlayan kök sistemine sahip bit-
kiler. Desteğin tepesine ulaştıklarında; lobsuz, bütün, oval formlu 
yapraklarıyla duruşu değişerek, çalı formu oluşturarak gelişmeye 
devam ederler. Sonbaharda sarı renkli, küre biçimli çiçekler vere-
rek ‘çiçeklenme’ye başlarlar. Bunları siyah renkli, kuşların iştahını 
kabartan meyveler izler. Sarmaşıklar verimsiz topraklarda, tüm 
ortam koşullarında yaşabilmekle birlikte; yüksekten dallanan 
bitkiler veya çok yakınındaki çalılarla kök rekabetinde güçlüdür. 
Bununla beraber, derin, kireçli ya da hafif asitli ortamlarda çok iyi 
gelişir. Bulunduğu ortam açısından tam güneşte, verimli ve derin 
topraklarda iseler köklerin derine inmesi gerektiği kuralı geçerli-
dir. Saksıda yetiştirildiklerinde, hiçbir çeşidi çok güneşli ortama 
fazla dayanamaz; hepsi mükemmel bir drenaj, kışın hafif sulama, 
havadar ve aydınlık ortamlar ister; ısıtmalı ortamlarda pek daya-
nıklı değillerdir. Sarmaşıklar hantallaştıklarında, herhangi bir mev-
simde budanabilirler.

HEDERA HELIX ORMAN SARMAŞIĞI

6A

8
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Yapraklar lobludur ve genellikle glandüler saçlarda kaplanmıştır. 
Kırmızımsı-yeşili veya mor-yeşil yeşildir; çok uzun, bezek noktalı 
yaprakları olabilir. Bitki, bir metre yüksekliğe kadar pembe, be-
yaz veya yeşilimsi çiçekler taşıyan birçok kümeleri taşıyan dik 
bir çiçeklenme üretir. Her yuvarlak çiçek, küçük taç yaprakları ve 
çıkıntılı kalemler ve damgalanma ile eğimli etli, kıllı loblara sahiptir. 
Güneşli ve yarı gölge alanlarda kullanılır.

HEUCHERA MICRANTHA HEUCHERA

Çin ve Hindistan kökenlidir. Hatmi türündendir ve Kıta Avrupasın-
da en yaygın, tamamiyle rustik olan tek alt türdür. Yaprak döken, 
yoğun biçimde dallı, dik, hantal olmayıp küçük alanlara da yerle-
şebilen bir çalıdır. Çiçekler: Haziran’dan Eylül’e aralıksız olarak, o 
yılın dallarının yaprak aksillerinde görünürler; çan şekilli ve yak-
laşık 6 cm genişlikte ve pembe, beyaz, kırmızı ya da mavi olabile-
cek taç yapraklarından oluşurlar, ortaları uzun beyaz stamen ve 
sarı anterlerle koyu kırmızı renklidir. Verimli, hafif nemli toprak se-
ver. Çiçekleri üretecek yeni tomurcukların çıkışını desteklemek 
için Şubat’ta güçlü bir budama ister.

HIBISCUS SYRIACUS AĞAÇHATMİ

7A

3 m

B
O

Y
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Hosta geniş ölçüde gölgeye dayanıklı bitki örtüsü bitkileri olarak 
yetiştirilmektedir. Cins şu anda Asparagaceae ailesine , alt ağı 
Agavoideae’ye, doğu Asya’ya (Çin , Japonya , Kore ve Uzakdoğu 
Rusya) aittir . Birçok “ lilioid monocots “ gibi, cins de Liliaceae’de 
sınıflandırılmıştır.

HOSTA HOSTA

9 

Anavatanı Çin ve Japonya’dır. Alttan dallanan, çok dala sahip 
olan ve yaprağını döken bir çalıdır. Kalın karşılıklı duran yaprak-
ları oval-eliptik, kenarları testere dişli ve tüysüzdür. Çiçek rengi 
kırmızı, beyaz, pembe veya mordur. Doğrudan güneş ışığı iste-
meyen bu bitki dolaylı ışıklardan yararlanır. Hava akımlarından 
kolayca etkilenir. Verimli ve geçirgen topraklarda yetiştirilmesi 
gerekir. 

HYDRANGEA ORTANCA
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Ülkemizde yabani olarak bol miktarda yetişir. İçerdiği kırmızı ve 
sarı boya maddelerinden dolayı çeşitli kimyasallara gerek duy-
maksızın değişik renk tonları verebilen bir bitkidir. Tarım ve hay-
vancılık açısından zararlı olduğu için ziraatta istenmeyen her-
demyeşil bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşil renklidir. Yaz aylarında 
sarı renkli ve beş yapraklı çiçek açarlar. Kireçli toprak hariç her 
türlü toprakta yaşarlar.

HYPERICUM KOYUN KIRAN

6

Anavatanı; Avrupa,Kuzeydoğu Afrika dır. 6 m boy yapabilen dar 
ve konik taçlı herdem yeşil ağaç ve çalı formlu bitkilerdir. Genç-
ken yeşil, sonrasında pürüzsüz ve gri kabukludur.  Yapraklar; 
5,5-7,5 cm uzunluğunda, kenarları sivri dikenli,üst yüzü parlaktır.  
Küçük, kokulu, Nisan-Mayıs’ta beyaz-lila renkli çiçekleri vardır. 
Eylül ayında kırmızı renkli çok dekoratif yemişler izler.  Rustiktir, 
soğuğa karşı dirençlidir. Budamalara dayanıklıdır. 

ILEX AQUIFOLIUM ÇOBAN PÜSKÜLÜ

7A

5-6 m

B
O

Y
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Yaprak dökmeyen koyu yeşil yaprakları vardır. Hızlı büyüme, 
düzgün gelişme, çoşkulu bir meyve verme dönemine başlangıç 
niteliğindeki bol çiçeklenme ile kendini gösteren bitkidir. Sert, 
oval-oblong, az dikenli, 8 cm’e kadar uzun, 4 cm’e kadar geniş, 
koyu ve parlak yeşil renkli yapraklar. Çiçekler: küçük fakat çok 
sayıda ve gösterişli, krem beyaz renkli, Mart- Nisan’da yaprak-
ların aksillerinde toplanmış. İri, canlı kırmızı renkli, ilkbahara kadar 
kalan meyveler. Ilex aquifolium ile aynı yetiştirme ihtiyaçları.

ILEX MUTCHAGARA NELLIE R.STEVENS ÇOBAN PÜSKÜLÜ

6B

Anavatanı; Çin, Japonya ve Kore’dir.  20 cm gövde çapı yapabi-
len, 3-5 m boy yapabilen yaprak dökmeyen çalı veya küçük ağaç 
formundaki bitkilerdir. Yaprakları parlak koyu yeşil, küçük, 1-3 cm 
uzunluğu ve 1-2 cm genişliğinde, kenarları tırtıklıdır. Çiçekleri be-
yaz renklidir. meyveleri 5 mm çapında, sert, siyah renklidir. Kısmi 
gölgeli alanları sever. Nemli ve iyi drene edilmiş toraklarda kul-
lanılması gerekir. Asidik ( 3,7-6 ) topraklarda yetişir. Budamalara 
dayanıklı olduğu için süs bitkisi olarak kullanılabilir.

ILEX CRENATA BONSAI ÇOBAN PÜSKÜLÜ (BONSAI)

7A

6-8 m
B

O
Y

4-5 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Ardıçlar, bahçelerde değerlendirilen en dekoratif ve kullanışlı 
koniferler olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı boy, form, duruş, 
yaprak rengine sahiptirler; çok çeşitli iklim ve toprak koşullarına 
adaptasyon sağlayabilirler. Kireçli topraklar da dahil olmak üzere, 
her tür toprakta iyi sonuçlar vererek yaşarlar. Yayılıcı formda bir 
bitki çeşididir.

JUNIPERUS HORIZONTALIS ARDIÇ

5A

Yere serili yapısıyla muhteşem bir yer örtücüdür. Yapraklar ma-
vimsi renk tonundadır. 1.5 metreye kadar yayılabilirler. Diğer ardıç 
türleriyle aynı yetiştirme ihtiyaçlarına sahiptir.

JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP MAVİ YAYILICI ARDIÇ

5A
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Ardıçlar, bahçelerde değerlendirilen en dekoratif ve kullanışlı 
koniferler olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı boy, form, duruş, 
yaprak rengine sahiptirler; çok çeşitli iklim ve toprak koşullarına 
adaptasyon sağlayabilirler. Kireçli topraklar da dahil olmak üzere, 
her tür toprakta iyi sonuçlar vererek yaşarlar. Yarı dik duruşlu, iri. 
Yaprak rengi parlak yeşil. 2,5 - 3 m gövde çapı, 1,5-2 m boy ya-
pabilirler.

JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP ARDIÇ

5A

Aşılı olarak elde edilen bu çeşitler farklı türleri barındırır. Ardıçlarla 
aynı isteklere sahip olup, dikkat edilmesi gereken tek nokta aşı 
kısımlarıdır. Ters büyüyen dal yapılarıyla son derece dekoratiftir-
ler. Hastalıklara karşı dirençlidir. Her tür toprakta yaşayabilirler.

JUNIPERUS HORIZONTALIS PENDULA TERS ARDIÇ

5A
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Ardıçlar, bahçelerde değerlendirilen en dekoratif ve kullanışlı ko-
niferler olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı boy, form, duruş, yaprak 
rengine sahiptirler; çok çeşitli iklim ve toprak koşullarına adap-
tasyon sağlayabilirler. Kireçli topraklar da dahil olmak üzere, her 
tür toprakta iyi sonuçlar vererek yaşarlar. Yaprakları sarı renkli-
dir. 

JUNIPERUS MEDIA OLD GOLD ARDIÇ

5A

Ardıçlar, bahçelerde değerlendirilen en dekoratif ve kullanış-
lı koniferler olarak sınıflandırılabilir. Çok farklı boy, form, duruş, 
yaprak rengine sahiptirler; çok çeşitli iklim ve toprak koşullarına 
adaptasyon sağlayabilirler. Kireçli topraklar da dahil olmak üzere, 
her tür toprakta iyi sonuçlar vererek yaşarlar. Kokulu yapraklara 
sahiptir.

JUNIPERUS SABINA ARDIÇ

5A
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Ana gövdeye yakın gelişen sık dallar, sütun form oluşturur. Can-
lı lacivert yeşil ibreler. Budamaya ihtiyaç duymaksızın sütun 
formunu koruyabilir. Toprak konusunda herhangi bir seçiciliği 
olmaksızın kuru ve kireçli topraklarda dahi yetiştirilebilir. Dar ve 
ince görünümü sayesinde; mimari, heykel ve anıt gibi sanatsal 
eserler ile birlikte kullanılır. Kuzey bölgelerde Cupressus sem-
pervirens ‘Pyramidalis’ türüne karşı geçerli bir alternatif teşkil 
etmektedir.

JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET MAVİ DİK ARDIÇ

5A

Pürüzsüz odun kısmını ortaya çıkartarak, pul pul dökülen kırmı-
zımsı kahverengi kabuklu yaprak döken büyük çalılar veya ağaç-
lar. Kış mevsiminde, çıplakken çok dekoratiftir. Uzun ya da eliptik, 
2-7 cm boyundaki yapraklar; sonbaharda erguvan kırmızı rengi-
ne bürünürler (beyaz çiçekli türleri istisna teşkil etmektedir). Ve-
rimli toprakları isterler. Şubat ayının sonuna doğru budanmalıdır. 

LAGERSTROEMIA INDICA OYA AĞACI

9

6-7 m
B

O
Y EN

2 - 4 m

5-6 m

B
O

Y EN

4 - 5 m
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Anavatanı; Tüm Akdeniz Havzasıdır. 5-15 m boy yapabilen ağaç 
ve çalı formunda olabilen dik duruşlu herdem yeşil bitkilerdir. 
Sert, mızrak biçimli ve kenarları dalgalı yaprakları vardır. Yapraklar 
çok dekoratif olmalarının yanı sıra aromatik kokulu olup parfüm 
ve özellikle besinlere aroma vermek içinde kullanılır. Nisan ayında 
krem renkli çiçekleri çok gösterişli değildir. Derin ve tekrarlanan 
budamalara oldukça dayanıklıdır. kuru olanlarda dahil her türlü 
toprakta yaşarlar. Denizden gelen tuza ve şehir kirliliğine oldukça 
dayanıklıdır. Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde çit yapmak için 
en uygun bitkidir. 

LAURUS NOBILIS AKDENİZ DEFNESİ

8B

Değişen boylarda yuvarlak form vejetasyonlu iyi dallanmış, dol-
gun, herdem yeşil ya da yarı-herdem yeşil çalılardır. Dar, mız-
rak şekilli yaprakları ve kokulu, bal yapan, uzun çiçek başakları 
vardır. Doğal habitatları güneş alan, kuru yamaçlardır. Budamaya 
dayanıklıdır. Tüm Akdeniz havzasında kendiliğinden yetişir. Dallar 
ve yapraklar gümüşi tüylerle kaplıdır. Nisan’dan Temmuz’a efla-
tun çiçekler açar. Budamalara dayanıklıdır.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA LAVANTA

9

5-15 m

B
O

Y
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60 cm’ye kadar boylanırlar. Yaprakları gümüşümsü gri dişli ke-
narları ile dar, tüylüdür. Eflatun taç yapraklı, solgun çiçekleri 
vardır. Diğer iklimlerde, yaz boyunca çiçeklenir. Soğuk iklimlerde 
kışın korunmalıdırlar. 

LAVANDULA DENTATA LAVANTA

9

Kökeni Avustralya, Yeni Zelanda’dır. Küçük, güzel ve aroma-
tik yapraklı herdem yeşil çalılardır. Küçük güllerden oluşan bol 
çiçekleri vardır. Yetiştirme ihtiyaçları azdır; kireçli veya asitli ya 
da güçsüz olsa da iyi drene edilmiş bir toprak yeterlidir. Mevcut 
renkler: beyaz, kırmızı, pembedir.

LEPTOSPERMUM SCOPARIUM OKYANUS MERSİNİ

9

60-80 cm

B
O

Y

2-4 m

B
O

Y
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Herdem yeşil, dik duruşlu, dış dalları hafif sarkık, küçük çalılar-
dır. Yapraklar incedir ve ilkbaharda al kırmızı lekeli, sonra yeşile, 
sonbaharda tekrar al kırmızı lekeli haline döner. Mayıs-Haziran 
ayında, beyaz salkım çiçekler. Asidik toprak isterler.

LEUCOTHOE SCARLETTA ZEBLID APOLLON ÇİÇEĞİ

6B

Kırmızı renkli, uzun kavisli dallara sahip, herdem yeşil çalılardır. 
Oval yapraklar, 12 cm.’ e kadar uzun, deri gibi, yeşil üzeri sarı leke-
li, pembe beneklidir. Mayıs’ta önceki senenin dalları üzerinde geli-
şen; küçük, beyaz, bileşik salkım çiçekler açar. Asidik toprak ister.

LEUCOTHOE WALTERI RAINBOW APOLLON ÇİÇEĞİ

6B

80 cm
B

O
Y

1 m

B
O

Y
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Çok yoğun dallı herdem yeşil çalılardır. Sivri, parlak koyu yeşil 
renkli yaprakları vardır. Mayıs ayında çok kokulu, koçanlar halin-
de toplanmış beyaz çiçekler. Bitki örtüsünün tekrardan oluştuğu 
dönemin ardından budama yapılmazsa çiçeklenme gerçekleşir. 
Sık ve derin budamaları tolere eder ve bu nedenle topiary bitki-
lerin elde edilmesinde; özellikle yuvarlak dallı, yarım gövdeli ama 
aynı zamanda top, koni şeklinde ve diğer topiary formlarında kul-
lanılır, eğer kuvvetli donlara maruz kalırsa yapraklar ilkbaharda 
tekrar oluşacak şekilde kısmen düşebilir. Geçirgen olduğu sürece 
her tür bahçe toprağında yetişir. 

LIGUSTRUM JONANDRUM KURTBAĞRI

8B

Dik duruşlu, yuvarlak geniş taçlı herdem yeşil küçük ağaç veya 
büyük çalı. Yapraklar çok sert, koyu parlak yeşil renktedir. Çi-
çekler: Mayıs sonundan Ağustos’a kadar yaprakları yanları kap-
layacak şekilde çok miktarda, küçük, krem beyaz, çok kokulu, 
dik piramit şeklinde uzun salkımlarda yoğunlaşmıştır. Meyveler: 
küçük, yuvarlak, olgunlaşırken donuk siyah renklidir, aylarca bit-
kinin  üzerinde kalır. Her türlü toprağa uyum sağlar, tuza, rüzgara 
ve kirliliğe karşı dirençlidir. Şiddetli, tekrar eden budamalara da-
yanıklıdır ve herdem yeşil çok güzel çitler oluşturur. 

LIGUSTRUM JAPONICUM JAPON KURTBAĞRI

8

2-3 m
B

O
Y

6-8m

B
O

Y EN

4 - 6 m
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Yeşil kurtbağırlarıyla aynı fakat daha küçük yaprak yapısı ve sarı 
renklenmesiyle farklılık gösteren bir türdür. Genellikle yüksek 
tijli adı verilen baston formlu şekliyle peyzaj çalışmalarında kul-
lanılır. Yaprak dökmemesi ve budamaya iyi cevap vermesi onları 
aranılan bitkilerden yapar.

LIGUSTRUM JAPONICUM EXCELSUM SUPERBUM ALACALI KURTBAĞRI

8

Kompakt ve yoğun, dik duruşlu, yaprak dökmeyen çalılardır. Yap-
rakları koyu yeşil oval şeklindedir. Haziran-Temmuz’da kokulu 
beyaz çiçekleri, siyah meyveler izler. Dayanıklı ve güçlüdür, çok 
kireçli olmadığı sürece toprak konusunda çok seçici değildir.

LIGUSTRUM TEXANUM KURTBAĞRI

8

3-4 m

B
O

Y
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Muhteşem sonbahar renklenmeleri dik ve heybetli görüntüleriyle 
en dikkat çekici bitkilerdendir. Yapraklar sonbaharda dökülmeden 
önce sarıdan turuncu-kızıla dönen bir renk alır. Sonbaharda ki 
alevi andıran bu görüntü peyzaj çalışmalarında aranan bir özel-
liktir. Avrupa sığla ağaçları uygun koşullarda 30 metre boylara 
ulaşabilir. Budamaya yatkın oldukları için boyutları kontrol altında 
tutulabilir. Bu nedenle geniş alanlarda kullanımının yanında fazla 
büyük olmayan alanlarda da iyi sonuçlar verir.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA SIĞLA AĞACI

6A

Kuzey Amerika kökenlidir. Yaprakları koyu yeşil olup, kareye 
benzer görünümdedirler. Sonbaharda portakalımsı sarı renge 
dönüşürler. Lale ağacının çiçekleri 6-8 yıl içinde oluşur. Gri, ol-
gunlaştığında desenli kabuklu dik bir gövdesi vardır. Çiçekler, 
Mayıs ayından Temmuz başına kadar kokulu, bol, laleye ben-
zer, açık yeşil 9 adet taçyaprağından oluşan, zeminde turuncu 
alacalı, 7 cm uzunluğundadır. Derin, verimli, nemli, çok geçirgen, 
nötrden aside doğru toprak isterler.

LIRIODENDRON TULIPIFERA LALE AĞACI

6A

20-25 m
B

O
Y EN

6 - 12 m

25-30 m

B
O

Y EN

15 - 20 m
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Anavatanı Doğu Asya’dır. 60 cm’ye kadar boylanırlar. Koyu yeşil 
yaprakları 1-3 cm genişliğindedir. Sonbaharın ilk günlerine kadar 
süren lila-mor renkli çiçekler başak şeklindedir. Yavaş büyürler. 
Gruplar halinde kullanılması uygundur. Perennial bir bitkidir. 45 
cm’ye kadar boylanır.

LIRIOPE ÇİM ZAMBAĞI

6 VI-IX

Yoğun ve geniş kompakt formlu, herdem yeşil küçük çalılardır. 
1-2 cm’lik oval, koyu yeşil renkli yapraklar. Nisan’daki beyaz krem 
renkli küçük çiçekleri mor meyveler izler. Her tür bahçe topra-
ğında yaşar, kirliliğe karşı dirençlidir, kuraklığa ve diğer bitkilerin 
köklerinin rekabetine dayanıklıdır. Sık olanlar da dahil, budamaları 
tolere eder.

LONICERA NITIDA HANIMELİ

7A

60 cm

B
O

Y
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Yayılıcı, herdem yeşil küçük çalılardır. 1-2 cm’lik oval, koyu yeşil 
renkli yapraklara sahiptir. Her tür bahçe toprağında yaşar, kirliliğe 
karşı dirençlidir, kuraklığa ve diğer bitkilerin köklerinin rekabetine 
dayanıklıdır. Yayılıcı dal yapısına sahiptir. Sık olanlar da dahil, bu-
damaları tolere eder.

LONICERA PILEATA YAYILICI HANIMELİ

7A

Japonya ve Güneydoğu Asya’ya özgü 2-3 metre boy yapan ça-
lılardır. İlkbaharda çok yoğun bir şekilde açan pembe renkli çiçek-
leri saçak şekildedir. Yapraklarındaki renk çeşitliliği onu diğer tür-
lerden farklı kılan en önemli özellikerindendir. 5 dereceye kadarki 
sıcaklıklara kadar dayanır (Türlere göre değişiklik gösterebilir). 
Verimli topraklarda yetişir. Kıyı iklimlere de uygundur.

LOROPETALUM CHINENSE LOROPETALUM

8

2-3 m

B
O

Y EN

1 - 2 m
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Herdem yeşil bir bitkidir. 20 m’ye kadar boylanırlar. Yapraklar ba-
sit, derimsi, kenarları düz veya yapraklar parçalıdır. Yaprak dök-
meyen bu türlerin Mayıs-Ağustos aylarında çiçekleri açar. Beyaz 
renkli çiçekleri güzel ve kokuludurlar. Soliter olarak kullanılırlar. 
Nemli ve asidik topraklarda iyi gelişme sağlar.

MAGNOLIA GRANDIFLORA MANOLYA

8A İLK YILLAR

SONRA

Yaprak döken ağaçlardır. Dik ve hızlı büyümeye sahip bu türün 
koyu yeşil yaprakları vardır. Çiçekler kırmızımsı - morumsu renk-
te olup Soulangeana cinsinden 15 gün sonra açar. Verimli ve iyi 
drene toprakları severler.

MAGNOLIA LILIIFLORA YAPRAK DÖKEN MANOLYA

5B

15-20 m

B
O

Y

4-5 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Dikine büyüyen yaprak döken çalılardır. 10-15 yaşa kadar geniş 
duruşu ve güzel çalı formu vardır; sonradan ağaca benzer ve 
çiçeklendiğinde muhteşemdir. Açık yeşil renkli yapraklar, sonba-
harda sarı renklenir. Yapraklardan önce, çok bol, büyük, altı geniş 
lale formunda, içi beyaza yakın, dışı mor pembe ve alt kısmı daha 
yoğun tonda çiçekler açar.

MAGNOLIA SOULANGEANA YAPRAK DÖKEN MANOLYA

6B

Çok dallı, kompakt, yaprak döken çalılardır. Yaprakları açık renkli 
olup, sonbaharda sarıya bürünürler. Yapraklanmadan önce ilkba-
harda yıldız şeklinde beyaz çiçekler açarlar. Verimli ve iyi drene 
toprakları severler. 

MAGNOLIA STELLATA YAPRAK DÖKEN MANOLYA

6A

6-8 m
B

O
Y EN

2-3 m

3-4 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Kompakt duruşlu, çok dallı çalılardır. Oval, açık yeşil renkli yap-
rakları vardır. 15 cm boyunda, tomurcukta koyu mor renkli, sonra 
mor pembe olan, hafif kokulu çiçekleri açmaya başlar. 2-3 yaşın-
daki bitkilerde de çok zengin çiçeklenme görülür.

MAGNOLIA SUSAN YAPRAK DÖKEN MANOLYA

6B

Kökeni Orta ve Kuzey Amerika’dır. Dik duruşlu, gür, herdem yeşil 
çalılardır. Yaprak kenarları dikenli, parlak yeşil renkli yapraklar; kı-
şın mor pembe güzel bir renge bürünürler. Mart-Nisan’da, yoğun 
salkımlarda toplanan altın sarısı çiçekleri çok gösterişli, mavimsi 
siyah meyveler izler. Toprak konusunda özel bir seçiciliği yokken, 
kireci tolere eder. Budamalara dayanıklıdır.

MAHONIA AQUIFOLIUM MAHONYA

5B

4-6 m
B

O
Y EN

3 - 4 m

1-1,5 m

B
O

Y EN

1 - 1,5 m
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Dik büyümesi olan, yaprak döken ağaç veya çalılardır. Güneş-
li veya yarı gölge alanlara dikilir. Pembe ve beyaz çiçekli türleri 
vardır. Derin, taze, humus ve organik materyal açısından zengin 
toprak ister; orta bazik ya da asidik olması önemli değildir. Hem 
çalı formlu hem yüksekten dallanan formda yetiştirilebilir. Çalı 
form, çim alanlar üzerinde tek başına güçlü etki yaratacak şekil-
de ya da diğer ağaç formlarıyla ilişki içinde; yüksekten dallanan 
formları da parklarda gruplar halinde, yollarda ve çim alanlarda 
değerlendirilebilir.

MALUS FLORIBUNDA SÜS ELMASI

6

Anavatanı; Hindistan ve Çin dir. Yapraklarının zerafeti, çiçek-
lenmesinin güzelliği, uzun süre kalan ve dekoratif meyveleriyle 
hayran bırakan yaprak döken ağaçlardır. Yaprakları yeşil renkli ve 
tüylüdür. Yaprak kenarları testere dişi gibidir. İlkbahar sonlarında 
açık renkli çiçekler açar. Sarı meyveleri oldukça dekoratiftir. İyi 
drene olduğu sürece toprak konusunda seçici değildir.

MELIA AZEDARACH TESPİH AĞACI

8

10-12 m

B
O

Y
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Bahçe nanesi, ballıbabagiller familyasından tıbbi faydaları en faz-
la olan bir nane türü. Su nanesi ve kıvırcık nanenin melezi olan 
bahçe nanesinin dünyanın her yerinde tarımı yapılır.

MENTHA PIPERITA NANE

5 VI-X

Anavatanı Yeni Zelanda’dır. Mayıs-Haziran’da parlak koyu kırmızı 
yoğun stamen öbeklerinden oluşan fırça şeklinde çiçek demet-
leri üretir. Oldukça verimli, geçirgen, kireçli olmayan toprak ister. 
Toprakta dikilebilecek yerlerde, gruplar ve çitler için, tuza çok 
dirençli olduğu için, özellikle sahil bölgelerindeki bahçelerde kul-
lanılır.

METROSIDEROS EXCELSA METROSIDEROS

10

3-5 m
B

O
Y EN

3 - 5 m
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Kökeni İtalya’dır. Aşılamayla üretilen yaprak döken ağaçlardır. 
Yapraklar ilkbaharda yeşil renkli, sonbaharda sarıdır. Aşılama 
açısından bakıldığında dallar ince, uzun, aşağı doğru dikey şe-
kilde gelişirler; birkaç yıl sonra kalınlaşırlar, eğrilirler genişlerler 
ve toprağa kadar sarkarlar. Çiçekler Mayıs- Haziran’da sarkık 
başaklarda toplanırlar, oldukça boldur. Beyaz ya da pembemsi 
beyaz renkli, yenilebilir, tatlı meyveleri vardır. Yoksul topraklara 
adaptasyon sağlar.

MORUS ALBA PENDULA TERS DUT

5

Morus Alba gövdesinde aşılamayla üretilen yaprak döken ağaç. 
Aşılama açısından bakıldığında, geniş, gergin, küremsi bir taç 
ayrılır. Zümrüt yeşili, 3 düzensiz loblu, 20-25 cm uzunluk ve 
genişlikte yapraklar. Nisan-Mayıs’ta yeşilimsi beyaz çiçekleri ol-
gunlaşırlarsa siyahımsı bir renge dönüşen kırmızı meyveler izler. 
Yetiştirme ihtiyaçları; yoksul topraklara adaptasyon sağlar. Sa-
dece çok güzel bir ağaç değil ama diğer az sayıdaki diğer ağaçlar 
gibi, bahçelerde, parklarda, otoparklarda, yol boyunca hatta tuza 
dayanıklı oldukları için deniz kenarında bile geniş ve içine girilmez 
gölge alanları yaratabilirler.

MORUS PLATANIFOLIA ÇINAR YAPRAKLI DUT

5

6-8 m

B
O

Y EN

4 - 6 m
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Kökeni Asya’dır. Yaprak dökmeyen çalılardır. Dik büyüyen tüylü 
yapraklar kırmızımsı renktedir. Yazın yapraklardan büyük pem-
bemsi kırmızı renkli salkımlar çıkar ve bunları kışın ve yazın parlak 
canlı kırmızı renkli meyve salkımları izler. Nemli, iyi drene edilmiş 
toprakta en iyi sonuçları verir.

NANDINA DOMESTICA CENNET BAMBUSU

8A

Nandina Domestica’nın bodur formlusudur. Yaprak dökmeyen 
çalılardır. Büyük, yumuşak tonda yeşil renkli, oval, sonbaharda 
kırmızı-turuncuya bürünen yaprakları vardır. Yaprak renkleri son 
derece dekoratiftir.

NANDINA DOMESTICA FIRE POWER BODUR CENNET BAMBUSU

8A

10-12 m
B

O
Y EN

4 - 6 m

1 m

B
O

Y EN

60 - 80 cm
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Yaz kış yapraklı olmaları ve bahar aylarında pembe- kırmızı , son-
bahar da ise kırmızı - koyu pembe yaprak renklenmeleri muhte-
şemdir. Kışın ise yeşil renge sahiptirler.Yaza doğru oluşan beyaz 
çiçekler kış aylarında  kırmızı meyvelere dönmeye başlar. Bol 
güneşli ve sıcak ortamları severler. Gruplar halinde ya da canlı çit 
yapımında kullanılırken kaya bahçelerinde de hoş görüntü verir-
ler. Geçirgen toprak isterler.

NANDINA DOMESTICA OBSESSED CENNET BAMBUSU

8A

3-4 m’ye kadar boylanan yaprak dökmeyen çalı veya ağaççık-
tır. Yapraklar, uzunca mızraksı ve sivri uçludur. Öz suyu zehirlidir. 
Kırmızı, beyaz ve pembe renkli çiçekleri vardır. Güneşli ortamları 
sever. Hızlı büyümesi, rüzgâra, tuz serpintilerine ve hava kirliliğine 
dayanması sahil bölgelerinde ve kentlerde ona geniş bir kullanım 
alanı sağlar.

NERIUM OLEANDER ZAKKUM

8A

3-4 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Yetiştirilme isteği bakımından Nerium Oleander ile aynı özellikte 
olup, bodur ve daha kompakt yapıda bir bitkidir.

NERIUM OLEANDER NANA BODUR ZAKKUM

8A

Anavatanı Suriye ve Türkiye’dir. 15 m’ye kadar boy yapabilir. Her-
dem yeşil, mızraksı, çok kısa saplı, deri gibi sert yaprakları vardır. 
Yaprağın üst yüzü koyu gri-yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi gü-
müşi renkte ve beyaz sık ipeksi tüylerle kaplıdır. Çiçekler teker 
teker yaprakların koltuğunda veya terminal durumlu mürekkep 
salkım vaziyetinde bulunur, beyaz ve güzel kokuludur. Gövde çok 
dallı, gri renkli, çok pürtüklü kabukludur. Kuraklığa dayanıklıdır. 
Güneşli ortamları sever. Gövdesinin kullanıldığı mekana tarihi bir 
doku katar. Soliter kullanıma uygundur.

OLEA ZEYTİN

9

10-15 m

B
O

Y EN

8 - 10 m
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Koyu yeşil yapraklara sahip osmanlı çimleri yaşam ortamı olarak 
az güneş alan yerleri severler. Yaz kış korudukları yapraklarının 
yeşil rengi oldukça belirgin dokular oluşturmaktadır. Çok hızlı ge-
lişmeyen osmanlı çimleri gruplar halinde yoğun olarak kullanıldığı 
gibi tek başına kaya bahçelerinde de kullanılır. Yaklaşık 20-30 
cm kadar yükselirken, 20-30 cm kadar da yayılırlar.

OPHIOPOGON JAPONICUS OSMANLI ÇİMİ

6 VII-VIII

Kenarları iğneli, büyük, sert, parlak, yeşil yaprakları vardır. Beyaz 
renkte yoğun olarak çiçek açar. Çiçeklerinin etkileyici kokusu 
uzaktan bile duyulur. Kireçli topraklar hariç her koşulda yaşar. 
Soğuğa duyarlı değildir. Bahçede tek başına kullanıldığı gibi çit de 
oluşturulabilir. Her daim yeşildir.

OSMANTUS

7A

OSMANTHUS AQUIFOLIUM

20-30 cm

B
O

Y EN

20 - 30 cm

4-6 m

B
O

Y EN

2 - 4 m
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Kökeni Japonya, Çin’dir. Yaprak dökmeyen dik duruşlu çalılardır. 
Parlak, yeşil kenarları, hafif dişli yaprakları vardır. Sonbaharda, 
çok kokulu çiçekler verir ve bunları siyah meyveler izler. Toprakta 
ya da saksıda yetiştirilebilir,.

OSMANTHUS FRAGRANS OSMANTUS

8A

Kökeni Japonya’dır. Yaprak dökmeyen çalılardır. Yeşil yaprakları 
Ilex Aquifolium’a benzer. Sık duruşludur. Eylül’den Ekim sonuna 
kadar beyaz çiçekler açar. Az budama gerektiren çitler için en 
uygun çeşittir.

OSMANTHUS ILICIFOLIUS OSMANTUS

7A

5-6 m

B
O

Y EN

2 - 4 m

4-6 m

B
O

Y EN

3 - 4 m
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Herdem yeşil çalılardır. Kompakt duruşludur. Alacalı yaprakları, 
yeşil, krem ve pembe renkten oluşur. Bodur bir çeşittir.

OSMANTHUS ILICIFOLIUS TRICOLOR OSMANTUS

7A

Anavatanı; Japonya, Çin ve Kore’dir. Herdem yeşil bitkilerdir. Yap-
rakları parlak koyu yeşildir. Yapraklarına kışın hafif bir sarı görü-
nüm gelir. Çiçekleri beyaz renkli ve yazın kendini gösterirler. Tam 
gölge ve kısmı gölge alanlarda yetişir. Asidik, nemli ve iyi drene 
edilmiş toprakları severler. Peyzajda yer örtücü bitkilerin sınıfına 
girer. Toplu halde kullanılama uygundur. Ağaç altları, duvar önle-
rinde kullanılabilir.

PACHYSANDRA TERMINALIS  JAPON SÜPÜRGESİ

IV-V

1,5-2 m

B
O

Y

20-30 cm

B
O

Y EN

50 - 60 cm



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr138

Yaprak döken bitkilerdir. Koyu yeşil yaprakları ilkbaharda geniş 
çiçekler üretir. Çiçekleri güle benzer. Farklı renk ve formda çok 
çeşidi vardır. Çok hafif ve alkalin olanları tercih etseler de, her tür 
toprakta yaşarlar. Çiçek soğanlarının yıllarca kaldığı göz önünde 
bulundurulduğu sürece, saksıda da yaşayabilir.

PAEONIA ŞAKAYIK

7

Anavatanı; İran’dan Kafkaslara kadar bölgelerdir. 12 m boy ve 10 
m taç çapı yapabilen, dik gövdeli yaprak döken bir ağaçtır. Yaş-
lı ağaçlarda dekoratif plakalar halinde soyulan, gri ve pürüzsüz 
gövdesi ile dekoratif bir görüntü oluşturur. Parlak yeşil yaprak-
lar, sonbaharda canlı sarıdan, turuncuya, mora giden çok güzel 
bir renklenme yapar. İlkbaharda, yapraklardan önce açan, minik 
ponponlara benzeyen hoş kırmızı çiçekleri vardır. Serin, nötr veya 
az asitli toprakları tercih eder. 

PARROTIA PERSICA İRAN DEMİR AĞACI

5A

8-12 m

B
O

Y EN

6 - 8 m
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Kökeni Japonya ve Çin’dir. Çok yapışkan uzuvlara sahip dalları 
olan, yaprak döken tırmanıcı bir bitkidir. Başlangıçta pembe hareli 
açık yeşil, yaz aylarında parlak yeşil, sonbaharda çok canlı kırmızı 
olan yapraklara sahiptir.

PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA AMERİKAN SARMAŞIĞI

6A

Sık dokulu otsu bitkilerdendir. Yapraklar yeşil renkli olup, krem 
renginde çiçekler açarlar. Karasal iklime dayanıklı değildir. İyi 
drene edilmiş toprakları severler. Gruplar halinde kullanılan bu 
türlerin peyzaj değeri yüksektir.

PENNISETUM SETACEUM HİNT DARISI

9

15-20 m

B
O

Y EN

5 - 10 m
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Pennisetum Setaceum’a ilave olarak yapraklar çiçek saplarına 
kadar kırmızımsı bordo renklidir. Soğuklara karşı dirençli değildir.

PENNISETUM SETACEUM RUBRUM KIRMIZI HİNT DARISI

Uzun, beyaz tüyle kaplı, dik dallı, sufrutikoz, yaprak döken 
çalılardır. Peyzajdaki değerini, yaz sonunda bol, uzun salkımlarda-
ki çiçeklerin yoğun mavi rengine borçludur. Oval, dişli, gri yaprak-
ları da , dekoratif işlevini yüceltir. Kuraklığa, denize dirençlidir, 
kuru ve kireçli olanları tercih ederken her tür toprakta yaşarlar.

PEROVSKIA RUS ADAÇAYI

6B

9
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Yeni Zelanda’da doğal yayılış gösteriler. Uygun koşullarda 3 m’ye 
kadar boylanabilirler. Uçları sivri ve batıcı olan yapraklar kök böl-
gesinden grup halinde çıkar. Yaprakları koyu kırmızıdır. Çok yıllık-
tır. Hava kirliliğine ve tuzlu suya karşı dayanıklıdırlar.

PHORMIUM TENAX PURPUREA KIRMIZI YAPRAKLI PAŞA KILICI

9

Çok geniş taçı ve 1,5 m çevresi olan gövdesi ile 20 metre yük-
sekliğe ulaşabilen büyük güçlü palmiye. Kavisli, 5-6 m uzunlu-
ğunda, parlak yeşil yapraklar. Ufak, kahverengi sarı, bir metreden 
daha uzun sarkık salkımlarda toplanan çiçekler; Nisan’da açarlar. 
Oval, dore kahverengi, 2,5 cm uzunlukta; sadece çok elverişli ik-
limlerde olgunlaşırlar.

PHOENIX CANARIENSIS YALANCI HURMA, KANARYA PALMİYESİ

10

15-20 m
B

O
Y EN

8 - 10 m
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Yeni Zelanda’da doğal yayılış gösteriler. Uygun koşullarda 3 m’ye 
kadar boylanabilirler. Uçları sivri ve batıcı olan yapraklar kök böl-
gesinden grup halinde çıkar. Yaprak kenarları geniş şerit halinde 
sarı renklidir. Çok yıllıktır. Hava kirliliğine ve tuzlu suya karşı da-
yanıklıdırlar.

PHORMIUM TENAX VARIEGATA PAŞA KILICI

9

Photinia Fraseri’nin bodur formlu türüdür. Kompakt duruşlu bir 
bitkidir. Yaprak renkleri aynı olup, yaprakları daha küçüktür. Kısa 
çitler ve kaya bahçeleri için uygundur. Verimli ve iyi drene edilmiş 
toprakları severler. Hastalıklara karşı dirençlidir. 

PHOTINIA FRASERI LITTLE RED ROBIN BODUR ALEV ÇALISI

6A
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Yaprak dökmeyen çalılardır. Olağanüstü yeşil rengi yapraklar, ilk-
baharda beyaz ve açık pembe alacalı hale döner. Yeni sürgünler, 
ait olduğu türe nazaran daha dikkat çeken kırmızı renktedir. Tü-
ründen tek farkı bu yaprak rengi özelliğidir.

PHOTINIA FRASERI PINK MARBLE ALEV ÇALISI

6B

Düz, pürüzsüz ve gri-yeşil gövdesi, yoğun taç yapısı ile küre şe-
killi olarak dikkat çeker. Herdem yeşil sert, kırmızı renkli yaprak-
ları vardır. Yazın gelmesi ile yeşile dönen yapraklar yanlarındaki 
kırmızı renkli yapraklarla güzel bir dekoratif görüntü oluşturur. 
Sonbaharda koyu kırmızı renge dönüşürler. Her türlü toprağa 
uyum sağlar, fakat oldukça nemli, çok kuru olmayan, gevşek 
olanlarda en iyi sonuçları verir. Her türlü budamaya dayanıklı 
olup, çok güzel aralarda boşluk olmayan çitler oluşturabilir. Sak-
sılarda kolaylıkla yaşayabilir.

PHOTINIA SERRULATA RED ROBIN ALEV AĞACI

6A

3-5 m

3-5 m

B
O

Y
B

O
Y
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Kökeni Kuzey ve Orta Avrupa’dır. İnce sütunsu duruşlu ibre-
li. Gövdesi düz, dalları düzgün şekilde aralıklı, neredeyse yatay, 
uçlara doğru biraz sarkık. 1,5-,2,5 cm’lik sivri ibreler, parlak yeşil 
renkli. Uzun (10-15 cm) sarkık kozalaklar, olgunlaştıklarında açık 
kahverengidirler. 2.200 m’ye varan rakımlardaki ormanlarda çok 
kullanılan bitkidir, normal verimlilikteki toprakta yaşar, kireci tole-
re eder. Noel ağacı olarak en çok kullanılan bitkidir.

PICEA EXCELSA BATI LADİNİ

2

Anavatanı Kanada’dır. Yaşla birlikte altta genişleyen, mükemmel 
konik şekilli duruşuyla, en popüler ve en yaygın olanlar arasında-
ki bodur ibrelilerdir. İnce, ilkbaharda yumuşak yeşil tonda, yazın 
orta tonda, kışın mavimsi yansımalı yeşil renkli yapraklara sahip-
tir. Nemli, iyi drene edilmiş, kireçsiz toprak sever; çok kuru ortam 
ve topraklarda kolayca kırmızı örümcek saldırısına maruz kalır.

PICEA GLAUCA CONICA KONİK LADİN

4

20-25 m
B

O
Y

2,5-3 m

B
O

Y EN

1 - 2 m
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Hafif yukarı yükselen dallı ve çelik mavisi dikenli yoğun piramit 
formuyla dikkat çeken Picea orientalis kültivarı. 5-10 cm’lik ob-
long kozalaklar önce yeşilimsi, sonra kahverengidirler. Çok kireçli 
ve kuru olmadığı sürece her toprağa uyum sağlar. Kuraklığa diğer 
ladinlerden daha dayanıklıdır ve hava kirliliğine karşı da oldukça 
iyi direnç gösterir. Kullanıldığı yerler; kırlarda, konut önlerinde so-
liter olarak; parklarda üçlü gruplar halinde çok etkili olurlar.

PICEA PUNGENS FAT ALBERT MAVİ LADİN

3

Herdem yeşil, 15-20 m boylanabilen türlerdir. Güneşli ortamla-
rı sever ve çok hızlı büyümesi yoktur. Formu düzgün olan türün 
dalları yatay olarak genişler. Zayıf ve taşlı topraklarda yetişebildi-
ği gibi kumlu toprakları da tercih edebilirler.

PICEA PUNGENS MAVİ LADİN

3

15-20 m

4-5 m

B
O

Y
B

O
Y
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En iddialı bodur ibreli. Oldukça nadirdir ve ilk yıllarında biraz dü-
zensiz gelişir. Önce yoğun ve küre biçimli; sonra hafif konik. Yaşla 
birlikte kompakt kalmaya devam ederek basıklaşır. Tüm yıl bo-
yunca muhteşem gümüşi mavi yapraklar. Dayanıklıdır, nemli ve 
gevşek olanları tercih etse de her toprağa uyum sağlar; sıcağı, 
kuraklığı ve şehir havasını diğer ladinlere göre daha iyi tolere eder. 
Kullanıldığı yerler: yalnız veya farklı renklerdeki diğer bodur ibre-
liler ile birlikte kullanılır.

Mavi yapraklılar arasında en güzel ibrelilerden biridir. Geniş, ya-
tay, uçlarda hafif yukarı dönük dallarıyla çok düzgün konik formu 
vardır. Uzun, sert, sivri, birbirlerine çok yakın, parlak çelik mavisi 
ibreler; ilkbaharda, güneş gördüklerinde, gümüşi yansımalar ya-
yarlar. Uzun ve silindirik, 6-10 cm boyunda, sarkık, özellikle bitki-
nin üst bölümünde oluşan açık kahverengi kozalaklar. Çok kireçli 
ve kuru olmadığı sürece her toprağa uyum sağlar. Hava kirliliğine 
karşı oldukça iyi direnç gösterir. Kullanıldığı yerler, kırlarda, konut 
önlerinde soliter olarak; parklarda üçlü gruplar halinde çok etkili 
olurlar.

PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA

PICEA PUNGENS HOOPSI

BODUR MAVİ LADİN

AŞILI MAVİ LADİN

4

4

12-15 m

B
O

Y
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Kök sistemleri çok yer kaplamadığından, mükemmel şekilde 
saksıda yetiştirmek için sunulan, düzenli ve kompakt formları 
vardır. Asitli, ayrışık organik madde açısından zengin topraklarda 
Rhododendron’lar gibi yetiştirilir. Köklerinin nemli ve serin yerde 
olmasını isterler. Dolayısıyla, özellikle yazların çok sıcak olduğu 
Güney bölgeleri ve yarı gölgeli ortamları severler. Soliter olarak 
veya farklı çeşitlerle grup halinde ya da asitli ortamı seven diğer 
bitklerle birlikte kullanılırlar. Çiçekliklerde çiçek soğanlarıyla ve 
tek yıllık bitkilerle birleştirilirler.

Yaprak  dökmemeleri ve bodur yapıları onları peyzaj çalışmaları-
nın vazgeçilmezi kılar .Yaklaşık boyları  ve çapları yaşlı dönemle-
rinde 1,5  metreye kadar ulaşabilir.Bol güneşli ve iyi drenajlı yer-
leri severler.Oldukça yavaş büyürler.

PIERIS JAPONICA

PINUS MUGO

JAPON LAVANTA FUNDASI

DAĞ ÇAMI

6B

4

EN

2 - 3 m
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İğneleri ilkbaharda sarı, yazın yeşil renkte olan ibrelilerdir. Altın 
sarısı ibrelerini dökmemeleri ve kompakt yapıları onları peyzaj 
çalışmalarının vazgeçilmezi kılar . Yaklaşık boyları  ve çapları yaşlı 
dönemlerinde 1,5  metreye kadar ulaşabilir. Bol güneşli, iyi dre-
najlı yerleri severler ve oldukça yavaş büyürler. En önemli özel-
likleri kışın parlak sarı ibre renkleridir.

İğne yaprakları yaz kış bitki üzerinde olup, koyu yeşil renkli  ve 
serttir. Kenarları ince dişli olan bu ibreler oldukça batıcıdır. Kara-
çamlar denizden gelen kuvvetli rüzgarlara dayanıklılık gösterirler.
Rüzgar perdesi olarak bu konuda oldukça fonksiyonlu  bitkilerdir.
Karaçamlar  balçık ve killi topraklara direnç gösteren çam tür-
lerindendir. Bol ışık severler fakat  yarı gölgeye de dayanıklılık 
gösterirler.

PINUS MUGO WINTER GOLD

PINUS NIGRA

ALTUNİ DAĞ ÇAMI

KARAÇAM

4

5B

1-1,5 m
B

O
Y EN

1 - 1,5 m
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Japon beyaz çamı, Japonca anlamı “beş dikenli çam” olan ve 
Japonya’da bulunan bir bitki türü. Japonya’da süs ağacı olarak 
yetiştirilir ve bonsai olarak da kullanılır.

Şemsiye formu tacıyla Akdeniz peyzajının sembolik, büyük ko-
zalaklı ağaçlarıdır. İğneye benzer yaprakları, koyu, parlak, yeşil 
renklidir. Düz, silindirik bir gövdesi, boylamasına soyulan, kah-
ve-kırmızı ve gri geniş plakalı kabuğu vardır. Henüz genç olan 
bitkilerde bile taç küre biçimlidir ve ışık girişini engellemek için 
sürekli çoğalıyor gibi görünen, yukarı doğru dönük terminal dal-
lardan oluşur. Yıllar geçtikçe, basıklaşır ve en alt dallar iz bırakma-
dan, kendiliğinden budanarak genişler.

PINUS PARVIFLORA

PINUS PINEA

JAPON BEYAZ ÇAMI

FISTIK ÇAMI

5

7B

15-20 m

B
O

Y EN

6 - 15 m
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Kökeni Himalaya’dır. Seyrek ve geçirgen, piramit duruşlu, 20 
cm’e varan uzunluktaki gümüşi mavi renkli yumuşak sarkık ib-
relerinin güzelliği ile zerafet sembol  haline gelmiş, şık konifer. 25 
cm’e varan uzunluktaki, açık kahve silindirik kozalaklar. Değişik 
türdeki toprakları kabul eder, ancak güzelliğini nemli, gevşek, ki-
reçsiz topraklarda sergiler.

Çok dallı, yoğun yapılı, herdem yeşil çalılardır. Her mevsim yap-
rakları parlaktır. Büyüme hızı yavaş olan bu tür gölge ve güneşli 
alanlarda yetişir. Her türlü toprakta yetiştirilmesi uygundur. Tuz-
luluğa ve budamalara dayanıklıdır.

PINUS WALLICHIANA

PITTOSPORUM TOBIRA NANA

AĞLAYAN ÇAM, HİMALAYA ÇAMI

YILDIZ ÇALISI

7A

8B

15-20 m
B

O
Y
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Doğu çınarının yayılışı Güneydoğu Avrupa’dan başlayıp Batı As-
ya’da Himalaya’lara kadar uzanır. Türkiye’de hemen hemen tüm 
ormanlık alanlarda, dere içlerinde doğal olarak bulunur. 25 m 
boylanabilen büyük,görkemli duruşa sahip, çok geniş taçlı ( 25 
m kadar olabilir ) uzun ömürlü yaprak döken ağaçlardır. Dökülen 
lekeli kabuğu çok dekoratif bir özelliğe sahiptir. Açık yeşil yap-
raklar 5-7 loblu, loblar derin çoğu kez orta damara doğru ilerler. 
Loblar sivri uçlu, tali lobları da vardır. Kenarları düzensiz kaba dişli 
veya düzdür. Sarkık uzun bir sap üzerinde 2-6’lı gruplar halinde 
meyveleri vardır.  Kuvvetli donlara karşı çok duyarlıdır.

Kökeni: İngiltere. Yüksek ve güçlü gövdenin üzerinde yer alan, 
hoş bir kitle yaratarak kavislenen sağlam dallardan oluşan geniş 
ve sıkı tepe tacı izi ile kış aylarında yaprak döktükten sonra da 
güzel bir silüet bırakan görkemli ağaç. Gri-kahverengi, çok de-
koratif beyaz ya da kırmızı bölgeler açıp, büyük lekelerle soyulan 
ince kabuk. Yeşil renkli yapraklar; kışın bazen güzel bir sarı, bazen 
de kahve-sarıya bürünürler. Çiçekler: ilkbaharda, erkek olanlar 
sarımsı, dişi olanlar kırmızımsı başlıklardadır, gösterişli değildirler. 
Meyveler: yuvarlak, neredeyse daima basık, önce yeşil, olgunlaş-
tıklarında kırmızımsı kahverengi; aylar boyunca, uzun salkımlar-
da, dallarda kalırlar. Farklı yapıdaki topraklara uyum sağlar fakat 
nemli (derinde de), derin, silisli olanları tercih eder. Aşırı nem ve 
ısılara dirençlidir. Çok hacimli büyümesi durumunda, çok sık dal-
lar seyreltilerek, fakat abartmaksızın, budanabilir.

PLATANUS ORIENTALIS

PLATANUS ACERIFOLIA

DOĞU ÇINARI

BATI ÇINARI

6B

6A

20-25 m

15-20 m

B
O

Y
B

O
Y
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Yaprak döken ağaçlardır. Koyu yeşil yaprakları sonbaharda sarı, 
kırmızı renge bürünür. Yenilebilir tatlı meyveleri vardır. 

PRUNUS AVIUM TATLI KİRAZ, YABANİ KİRAZ

5A

İlkbaharda gösterişli çiçekleri olan, yaprak renkleriyle dikkat çe-
ken yaprak döken çalı veya ağaç formlu bitkilerdir. Gençken dik 
olarak büyür daha sonra yuvarlak bir şekil alır.  Yapraklanmadan 
açan çiçekler pembe renklidir. Gövde kabuğu siyahımsı kahve-
rengidir. Tam güneş alanları sever. Nemli ama drene edilmiş top-
raklarda iyi gelişir. Yol kenarlarında, küçük ev bahçelerinde, park-
larda kullanılabilir.

PRUNUS CERASIFERA PISSARDII NIGRA SÜS ERİĞİ

5A

15-20 m
B

O
Y EN

10 - 15 m
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Çok dallı, dik, geniş, herdem yeşil çalılardır. Sert, parlak koyu ye-
şil renkli, 13 cm’e kadar uzunluk ve 6,50 cm’e kadar genişlikte, 
ondüle, kenarları hafif dişli yapraklar; genç yapraklar, tomurcuk-
lar açtığında kırmızı bronz hareli, daha açık yeşil renklidirler. 20 
cm’lik salkımlardaki beyaz çiçekleri, olgunlaştıklarında siyah renk 
alan meyveler izler. Üreticiye göre, Caucasica’dan daha rustiktir. 
Çit yapmak, soliter kullanım veya çalı grupları için uygundur.

PRUNUS LAUROCERASUS ETNA KARAYEMİŞ

6A

Bodur karayemişler herdem yeşil bitkiler olup, yaklaşık 1,5 metre 
boy ve en yaparlar. Parlak koyu yeşil yaprakların uçları sivridir. 
Bahar aylarında beyaz çiçekler açar. Soğuğa ve yarı gölgeye da-
yanıklı olan bu tür genellikle kısa çit yapımında kullanılır.

PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN KARAYEMİŞ

6B

2-3 m

B
O

Y EN

2 - 3 m

1-1,5 m

B
O

Y EN

1 - 1,5 m
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Kökeni Çin’dir. Çiçekli Kiraz Ağaçları arasında en yaygın ve en 
muhteşem olanıdır. Yaşamının ilk döneminde altı geniş, sonradan 
bütünü genişleyen, karakteristik taçlı, büyük çalı veya küçük 
ağaç. İlk göründüklerinde bronz, sonradan parlak yeşil, sonba-
harda sarı-turuncuya bürünen yapraklar. Nisan’da, tomurcukta 
kırmızı, açtıklarında yoğun pembe renkli, çok katmerli, 2 ile 5 arası 
gruplanan çiçekler. İyi drene edilmiş toprakları tercih ederler.

PRUNUS SERRULATA KANZAN ÇİÇEKLİ JAPON KİRAZ AĞACI

6A

Kökeni Orta Asya’dır. İdeal iklimini akdeniz bölgelerinde bulunan 
bitkilerden biridir. Dikenli dalları ve gövdesi yumrulaşmış ve bü-
kükleşmiş yaşlı örneklerde, çok dekoratif biçimde yavaş yavaş 
açılan ve lekelenen gri kabuğa sahip, yaprak döken büyük çalı 
veya küçük ağaç. Yaprakları canlı sarıya büründükleri sonbahara 
kadar parlak yeşil renklidir. Çiçekleri Haziran’dan Eylül’e, kırmızı 
turuncu, sert çan biçimli bir çanak yapraktan ve açtıklarında taç-
ların ve altın sarısı stamenlerin göründüğü 5-8 taç yaprağından 
oluşurlar. Olgunlaştıklarında kabuğu kırmızı turuncu olan, elmaya 
benzeyen meyveler; bölümlere ayrılmışlardır ve her biri, yenilebi-
lir kısmı temsil eden, hoş tatta çok sayıda tohum içerir.

PUNICA GRANATUM NAR AĞACI

8B

4-6 m

B
O

Y EN

2 - 4 m
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Dikenli, sıkı dallı, yoğun ve geniş duruşlu, herdem yeşil çalı. Dar, 
oblong-mızrak biçimli, koyu yeşil renkli yapraklar. Haziran’da, çok 
sayıda beyaz çiçek ve bunları bir sonraki ilkbahara kadar kalan 
kırmızı turuncu renkli, yassı yuvarlak sayısız yemiş izler. Verimli, 
iyi drene edilmiş toprak ister. Gruplar halinde kullanılır. Her türlü 
toprak yapısına uyum gösterirler.

PYRACANTHA NAVAHO ATEŞ DİKENİ

6B

Kökeni Amerika’dır. İlkbaharda parlak yeşil olan yaprakların son-
baharda canlı sarıdan turuncuya giden dekoratif bir renklenmesi 
vardır. Doğal olarak ince, oval, çok düzgün bir taç oluşturan, orta 
ölçülere sahip, yaprak döken ağaç. Nisan’da beyaz, yalın, 6-12’li 
gruplar halinde çiçekler. Meyveler çok enderdir ve az sayıdadır, 
küçük armutlara benzerler. Toprak: nemli, nötrden hafif kireçli-
ye gidenleri tercih eder fakat yoksul olanlarda da yaşar. Kirliliğe 
dayanıklıdır, hastalıklara karşı dirençlidir, caddeleri ve çok geniş 
olmayan yolları mükemmelleştirmek için kullanılır.

PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER SÜS ARMUDU

5B

10-12 m

B
O

Y



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr156

Yaprak döken ağaçlardır. İran’ın Kafkasya ve Alborz dağlarına öz-
güdür ve görünüşte yakından ilişkili olan Türkiye Meşesini andırır. 
2.5 m çapında bir gövde ile 35 m’den uzun büyüyen bir yaprak 
dikenli ağaçtır. Yaprakları 10-20 cm uzunluğunda ve 3-5 cm ge-
nişliğinde, her iki tarafında 10-15 küçük, düzenli üçgen loblar var-
dır. Gevşek ve killi toprakları tercih ederler. 

Akdeniz maki tipinin en belirgin bitkisidir. Bitkinin yaprak dök-
memesi meşe grubu içinde onu ayrı bir yerde tutar. Bitkinin üs 
kısmında ki yapraklar daha dişli ve geniştir; alt kısımdaki yaşlı 
yapraklar ise daha dar ve tam kenarlıdır. Mayıs aylarında bitkide 
sarı renkli çiçekler belirmeye başlar. Pırnal meşelerin meyveleri 
1 yılda olgunlaşır. Çok killi topraklarda iyi gelişim göstermeyen 
pırnal meşeler hafif kilden hoşlanırlar. Bunun yanında yaz sıcak-
larına da oldukça dayanıklıdırlar.

QUERCUS CASTANEIFOLIA

QUERCUS ILEX

KESTANE YAPRAKLI MEŞE

ÇALI MEŞESİ, PIRNAL MEŞE

6A

8A

20-30 m
B

O
Y EN

10 - 20 m

20-25 m

B
O

Y EN

15 - 20 m
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Kökeni Amerika’dır. Düz gövdeli ve yatay olarak genişleyen çok 
sıkı dalları olan yaprak döken ağaç. Zaman içinde yapraklar çok 
belirgin şekilde dar ve konik tacın alt kısmına doğru sarkarlar.  
Parlak yeşil renkli yapraklar; kışın, tomurcukların ucunda baş-
layıp, sonra tüm yaprak ve dallara yayılan, yoğun kahve-kırmızı 
renklenme. Meyveler: sığ çanak kabukta bulunan tıknaz, yağlı, 
küçük meşe palamutları. Nemli ve sulak topraklarda çok iyi yaşar 
fakat hafif kuru olanlar da dahil, normal bahçe topraklarında da 
iyi sonuçlar verir.

Kökeni Hollanda’dır. Sütun formlu dik duruşlu yaprak döken ağaç. 
Dik ve kompakt dallanma, ağaca yoğun bir görünüm verir. Yap-
rakları ilkbaharda koyu yeşil renklidir. Sonbaharda sarı-turuncu 
rengini alır. Uzun salkımlarda çiftli meşe palamutları. Kuraklığa ve 
şehir kirliliğine dayanıklıdır.

QUERCUS PALUSTRIS

QUERCUS ROBUR FASTIGIATA

BATAKLIK MEŞESİ

PİRAMİDAL MEŞE

5A

5A

20-25 m
B

O
Y EN

8 - 12 m

15-20 m

B
O

Y EN

3 - 4 m
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Kökeni Doğu Amerika’dır. Kubbe şeklinde gelişen geniş tacı ve 
tepeye kadar dik uzanan gövdesi, yataya yakın genişleyen sağ-
lam yan dalları ile güçlü, yaprak döken büyük ağaç; parlak ve gri 
kabuk yaşla birlikte kahverengiye döner ve yarıklar oluşur. Son-
bahar renklerinden dolayı parklara ve bahçelere dikilir. Soluk yeşil 
yaprakları, sonbaharda koyu kırmızı yapraklara bürünür. Meyve-
leri kaselere benzeyen kubbelerde kapalı palamut meşeleri. Top-
rak konusunda oldukça toleranslıdır, derin ve iyi drene edilmiş 
topraklarda daha iyi gelişir. Kireçli topraklara uygun değildir.

Akdeniz bölgesinin tipik bitkisidir. İlk yıllarda yavaş gelişen fakat 
zaman içinde çok güçlü bir gövde ve geniş, yayık, düzensiz, yu-
varlak, genelde bükük kalın dallardan oluşan taçla, görkemli bir 
ağaca dönüşür. Gövde ve dallar, önce pürüzsüz ve gri olup erken-
den, gerçekten anormal bir kalınlıkta koyu renkli şeritler halinde 
soyulan, köpüğümsü hal alan ve 7.-8. yılda mantara dönüşen bir 
kabukla kaplıdır. 5 cm‘e kadar uzunluk ve 2 cm‘e kadar genişlikte, 
sert, dişli-sivri kenarlı, üstü koyu yeşil, altı tüylü ve gümüş renkli 
yapraklar. Meyveleri pullu formu olan bir çanak kabuk ile yarı-
sı korunan tekli meşe palamutlarıdır. Tek ihtiyaçları vardır, şayet 
uzun sürerse, – 5°C altındaki sıcaklıklara dayanamaz; iyi bir nem 
oranı ister; toprak asitli veya hafif asitli olmalı ve kireçsiz olmalı-
dır. Her türlü budamaya dayanır. 

QUERCUS RUBRA

QUERCUS SUBER

AMERİKAN MEŞESİ , KIZIL MEŞE

MANTAR MEŞESİ

5A

8B

20-25 m
B

O
Y EN

12 - 15 m

15-20 m

B
O

Y EN

8 - 10 m
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Kökeni Kore ve Japonya’dır. Dik, geniş duruşlu, herdem yeşil 
çalılardır. Sert, 4-7 cm oval yuvarlak, üstü parlak yeşil, altı daha 
açık tonda, çok güzel yapraklar. 4 beyaz taç yaprağından oluşan, 
ortası çok sayıda pembemsi stamenle canlandırılmış, kümelerde 
toplanan çiçekleri vardır. Meyveler, 0,50 cm çapında, 3‘lü grupla-
nan, siyah renkli, çok dekoratif ve Nisan sonuna kadar bitki üze-
rinde kalır. Kireçli toprakları sevmezler.

Herdem yeşil bir çalıdır. Yapraklar deri gibi sert, tam kenarlı, geniş 
şerit veya eliptik, ender olarak da uzun yumurta biçimindedir ve 
sapa doğru daralır. Çiçekler çeşitli renklerdedir. Serin yerleri ter-
cih ederler. Asitli kireçsiz iyi drene edilmiş toprak ihtiçları vardır. 
Gölge alanlarda tercih edilmelidir.

RHAPHIOLEPIS UMBELLATA OVATA

RHODODENDRON

RHAPHIOLEPIS 

ORMAN GÜLÜ

8B

7B

1,5-2 m
B

O
Y

1,5-2 m

B
O

Y EN

1,5 - 2 m
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Kökeni Kuzey Amerika’dır. Yaprak döken çalılardır. Genç dallar ka-
dife görünümlü, sık ve yumuşak tüylerle kaplıdır. Çiçekler koyu 
kırmızıdan canlı kırmızıya dönüşür ve ilkbahara kadar bitki üstün-
de kalır. Yapraklarda sonbaharda, kırmızı veya turuncu tonda çe-
kici bir renklenme görülür. Her tür toprağa uyum sağlar ve kirliliğe 
karşı çok dirençlidir.

Her dem yeşil sarılıcı bitkilerdir. Sarkık salkımlarda, yıldız şeklin-
de, mükemmel kokulu, beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Şehir kirli-
liğine dayanıklı olup, iyi gübreleme yapılan yerlerde daha sağlıklı 
yetişirler. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşmış, peyzaj uygulama 
çalışmalarında piramit ve değişik formlarıyla kullanımı artmıştır.

RHUS TYPHINA

RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES

SUMAK

ARAP YASEMİNİ, YILDIZ ÇİÇEKLİ YASEMİN

6A

8

EN

4 - 8 m
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Kökeni Avusturya’dır. Yoğun küresel formda büyüyen, yaprak 
döken ağaçlardır. Dikensiz ince ve dik dalların üzerinde koyu yeşil 
yaprakları vardır. Yaprakları Robinia pseudoacacia’nınkilere ben-
zer fakat daha küçüktür. Çiçeklenmez. Kireçli topraklarda da iyi 
yaşar. Taçı çok kompakt muhafaza etmek için, kış sonunda, sert 
biçimde fakat çok abartmadan budama yapılabilir.

Çeşitli renkte büyük, çan biçiminde güzel çiçek açarlar. Işıklı ve 
ılık yerleri severler. Park ve bahçelerin süslenmesinde kullanıldığı 
gibi odaları, balkon ve terasları da süsler. Aşılanmayla elde edilen 
ağaç formlu bir gül çeşididir.

ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA

ROSA TREE

TOP AKASYA

BASTON GÜL

5A

5-6 m
B

O
Y EN

4 - 5 m
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Çeşitli renkte büyük, güzel çiçek açarlar. Işıklı ve ılık yerleri sever-
ler. Park ve bahçelerin süslenmesinde kullanıldığı gibi balkon ve 
terasları da süsler. Sarıcı amaçla kullanılır.

Sarp kayalıklar ve çalılıklarda büyüyen; akdeniz peyzajının tipik, 
herdem yeşil, çok dallı, muhteşem çalısıdır. Yaprakları iğne formlu, 
2 cm’den 4 cm’e kadar uzunlukta, bir milimetreden az geniş,  üstü 
mavimsi yeşil, altı gümüşi bir tüyle kaplıdır; çok sıktırlar, dalları 
taçtan yere kadar kaplarlar, çok kokuludurlar ve parfümeride çok 
kullanılan uçucu yağlar içerirler. Çiçekler, nektarı bol, arılar tara-
fından çok sevilen, ilkbahar-yaz mevsimlerinde güzel bir mavi 
renkte. Kuru ve kireçli olanlar da dahil, her türlü toprakta yaşar ve 
güneşli ve sıcak ortamları tercih eder.

ROSA CLIMBING

ROSMARINUS OFFICINALIS

SARMAŞIK GÜL

ADİ BİBERİYE

9

1-2 m

B
O

Y EN

1 m
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Mercan çiçeği kaya bahçelerine, duvar diplerinde kullanılabilir. 
Sarkık formundan dolayı olukça dekoratif ve şık durur. Güneşi, 
sıcağı seven, hava şartları müsait oldukça bütün yıl çiçek açma-
ya devam eder. Çalı türü bir bitkidir. Mercan çiçeği asla dik dur-
maz. Kökten çıkan sürgünler saplar üzerinde ince ince yüzlerce 
dallanıp budaklanarak dik durmayarak püskül görünümlüdür. Bu 
yüzden sarkıcı bitki olarak saksılarda yetiştirilebilirsiniz. İyi bir yer 
örtücüdür. İlkbahardan sonbahara kadar çok sayıda salkımlar 
oluşur ve güzel sarı, beyaz, kırmızı renkte çiçekler vardır.

Kökeni Çin, Doğu Asya’dır. Yaprak döken ağaçlar arasında en 
“sarkık” formlu olanıdır. Başlangıçta yeşil, sonra grimsi renkli ve 
oluklu gövdesi vardır; taçı, yeşil, ince, uzunlamasına sarkık birçok 
alt dal çıkarır; çakışan yaylar çizip, uçlarda kavislenerek bükülen 
güçlü ana dallardan oluşur. Yapraklar ve çiçekler aynı zamanda 
belirirler; yapraklar mızrak biçimli, üstü açık yeşil, altı gri-yeşil 
renklidir; çiçekler ise sadece yakından görülebilen yeşil renkli, 
2-3 cm’lik sarkık başaklardır. Nemli, sulak, tercihen kireçli ve killi 
toprak ister.

RUSSELIA

SALIX BABYLONICA

MERCAN ÇİÇEĞİ

SALKIM SÖĞÜT

10

5B

1 - 1,5 m
B

O
Y EN

80 - 100 cm

10-15 m

B
O

Y
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Salix caprea gövdesinde aşılamayla üretilen, yaprak döken hoş 
küçük ağaçlardır. Aşılama noktasından gelişen uzun ve kavis-
li dallar, esnek biçimde yere kadar sarkarlar. Kış sonu, ilkbahar 
başında; boyları boyunca uzanan safran sarısı renkli, incimsi 
tüylerle kaplı büyük filizlerini verirler. Üstü koyu yeşil, altı daha 
açık tonda yaprakları vardır. Toprak konusunda seçici değildir ve 
çiçekliklerde de yaşar.

Kökeni Meksika’dır. Çok yıllık kalıcı bitkilerdir. Gri yeşil yaprakları, 
lila ve mavi renkli çiçekleri vardır. Aromatik bir bitkidir. Yaprakları 
yemeklerde ve tıpta kullanılır.

SALIX CAPREA

SALVIA OFFICINALIS

KEÇİ SÖĞÜDÜ

ADAÇAYI

4

9B

2-3 m
B

O
Y EN

1 - 1,5 m
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Akdeniz Bölgesi’nde doğal yayılış yapan cinstir. 1 m’ye kadar 
boy yapan küçük herdem yeşil çalılardır. Kuraklığa dayanaklıdır. 
Yaprakları mavi ve yeşil renklidir. Sarı renkli çiçekleri Temmuz 
Ağustos aylarında açar. İyi drene edilmiş toprakları sevse de fakir 
topraklarda da yetişir. Güneşli ortamları severler.

Kompakt duruşlu, herdem yeşil çalı. Sert, oval-mızrak biçimli, 
8-12 cm boyunda, açık yeşil renkli, ovuşturulduklarında kokulu 
yapraklar. Mart-Nisan’da 5-8 cm’lik salkımlarda toplanan, kokulu, 
pembemsi beyaz çiçekleri ve bunları izleyen, Ağustos ve Eylül’de 
olgunlaşıp tüm kış kalan, canlı kırmızı renkli, iri meyveler. Asitliden 
hafif alkalinliye, verimli toprak ister.

SANTOLINA

SKIMMIA JAPONICA

LAVANTİN ÇALISI

KÖPÜK ÇALISI

9

7

1-1,5 m

B
O

Y



Kaliteli, güvenilir...

www.nergispeyzaj.com.tr166

Anavatanı İngiltere’dir. S. japonica gövdesinde aşılamayla elde 
edilen yaprak döken ağaç. Yeşil dalları ilk yıllarda aşılama nok-
tasından geri bükülür şekilde gelişir; daha sonra genişleyerek 
yayılan bir tepe tacı oluşturur. Güneş ışınlarını geçirmeyen sık-
lıkta, kavisli dalların oluşturduğu yeşil bir şemsiyeyi andıran taç, 
yaprak dökme mevsiminden sonda olağanüstü bir görsel sunar. 
Sulak olmadığı sürece her türlü toprağa uyumludur. Sıcaklık ve 
kirliliğe dayanıklıdır.

SOPHORA JAPONICA PENDULA SARKIK JAPON SOPHORASI

7A

Kökeni: Avrupa, Asya, Kuzey Afrika. Yaşlandıkça yuvarlaklaşan, 
kimi zaman tabandan dallı, dik duruşlu yaprak döken ağaçlardır. 
Mayıs- Haziran’da beyaz salkım çiçekleri, kuşları çeken mercan 
kırmızısı meyveler izler. Humus açısından zengin toprakları tercih 
etmekle birlikte, toprak konusunda özel bir seçiciliği yoktur. Uzun 
kuraklık dönemleri ve yaz sıcaklarına dayanamaz.

SORBUS AUCUPARIA KUŞ ÜVEZİ

3

5-8 m
B

O
Y EN

5 - 8 m

8-12 m

B
O

Y EN

4 - 6 m
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Yaprakları 1,5 cm uzunluğunda kenarları lobludur. Sonbahar 
aylarında yapraklar kırmızımsı turuncu renk alarak mevsim de-
ğişikliğini vurgularlar. Kışın yapraksız olan bitkinin dalları koyu 
kahverengi renkte olur, bu halleri ile bile dekoratiftir. Şemsiye 
formunda gelişen bitkinin, Mayıs ayından itibaren açan beyaz ve 
pembe renkli çiçekleri vardır. Park ve bahçelerde gruplar halinde, 
çim sahalar üzerinde, kaya bahçelerinde tek veya grup halinde 
yetiştirilir. Ayrıca çit bitkisi olarak da kullanılabilirler.

SPIRAEA JAPONICA KEÇİ SAKALI

5B

Kökeni Güney Afrika’dır. Herdem yeşil çok yıllık bitkilerdir. Oval, 
mavi-yeşil, 40-50 cm boyunda, 15-20 cm eninde yapraklı olup 
tomurcuklarının yüksekliği 60 cm’dir. Çiçek sapları, yaprak sap-
larından daha uzundur, tabandan başlayan saplar mızrak biçimli 
turuncu,sarı çanak yapraklar ve mavi petaller ile biterler. Sıcak 
ortamları severler.

STRELITZIA REGINAE CENNET KUŞU

11
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Dik duruşlu yaprak döken küçük çalılardır. Kenarları ondüle, koyu 
yeşil renkli 3-4 cm’lik yapraklar. Nisan- Mayıs’ta çok kokulu ve 
çok sayıda, açık lila renkli çiçekler. Canlı toprakları tercih etmekle 
birlikte toprak cinsi konusunda seçici değildir.

SYRINGA VULGARIS LEYLAK

5B

Kökeni Güneydoğu Avrupa‘dan Asya’ya kadardır. Deniz etkisine 
çok dayanıklı, yaprak döken küçük ağaçcık veya çalı. Genç dö-
neminde erguvani kahve renginde, yay şeklinde ince dalları ve 
gümüş rengine veya yeşile dönen iğne formlu küçük yaprakları 
vardır. Temmuz-Ağustos’ta somon pembe çiçekler. Kuru, kumlu, 
taşlı olanlar dahil normal topraklarda yetişir.

TAMARIX ILGIN

5B
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Yavaş büyüyen, uzun ömürlü çalı ve ağaçlardır. 0.5 cm çapındaki 
meyveler kuşlar tarafından yenir. İğne yapraklar 1-2,5 cm uzun-
luğunda koyu yeşildir. Kırmızı kahverengi olan kabuk gelişi güzel 
çatlar ve dökülür. Kırmızı çileksi meyveleri vardır. Donlara karşı 
duyarlı olup, kütük sürgünü verme yeteneğindedir. Makaslana-
rak istenilen şekil verilebildiğinden, parkçılık için aranan bir türdür. 
Ilıman iklimleri sevse de soğuk iklimlere de dayanıklıdır. Gölge ve 
yarı gölge bitkisidir. Asitli ve kireçli dahil olmak üzere her türlü 
toprakta yetişir. 

TAXUS BACCATA PORSUK

6A

Kökeni İrlanda’dır. Çok sayıda dik, kısa, kimi zaman çok dallı, koyu 
yeşil ibrelerle kaplı sütunsu duruşlu konifer. Genellikle çok de-
koratif kırmızı yumuşak meyveleri vardır. Kireçli ve asitli dahil her 
türlü iyi drene olmuş, verimli toprakta yetişir. Eski ağaçlar ile kap-
lanmaya dayanıklıdır.

TAXUS BACCATA FASTIGIATA SÜTUN PORSUK 

6B

20 m

B
O

Y EN

10 m

5-7 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Doğal olarak orman altları ve çayırlarda rastlanırlar. Yaprak rengi 
açık mavi-gri aromatiktir. Haziran ve Eylül aylarında mavi lavan-
ta renkli küçük çiçekleri açar. Akdeniz iklimine dayanıklıdır. Hafif 
toprakları ve güneşli yerleri sever. Makiler halinde, öbek olarak ve 
çit şeklinde kullanılırlar. Arsız bir bitki olması bakımından çelikle 
üretimi kolaydır.

TEUCRIUM FRUTICANS ZEYTİN ÇALISI, DALAK OTU

9A

Yoğun bir yapıya sahip, çok canlı altın sarısı, ilkbaharda aydınlık, 
kışın biraz gölgeli sütun forma sahip ibrelilerdir. İyi drene edilmiş 
ve kalkerli olmadığı sürece tüm arazilere adapte olur. Gruplar ha-
linde veya soliter olarak kullanılır. Budamalara dayanıklıdır.

THUJA ORIENTALIS AUREA ALTUNİ MAZI

6B

1,5-2 m
B

O
Y EN

1 m

6-8 m

B
O

Y
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Çok düzgün kolon formunda gelişen, yoğun yeşil, parlak, tüm 
mevsimlerde aynı kalan, yeşil aksama sahip konifer. Kalkerli 
topraklarda iyi gelişim göstermesine rağmen, asitli topraklarda 
da yetişir. Thuja occidentalis’ler arasında yeni bir türdür. Bu türe 
artık kalitesiyle tanınan Thuja occidentalis ‘Smaragd’ ilave altın 
sarısı iğneler ekleniyor. Aynı zamanda soğuğa ve şehir ortamına 
karşı güzel bir dayanıklılığa sahiptir.

THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD BATI MAZISI

5A

Olgun döneminde de sıkı ve düzenli bir yuvarlak şeklinde kalan, 
çok kompakt, küre formunda ibrelilerdir. Yazın dahi çok yoğun al-
tın sarısı, kışın koyu kırmızımsı yaprakları vardır. İyi drene edilmiş 
ve kalkerli olmadığı sürece tüm arazilere adapte olur.

THUJA ORIENTALIS COMPACTA NANA TOP MAZI

6B

5-6 m
B

O
Y

1,5-2 m

B
O

Y EN

1,5 - 2 m
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Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasın-
da değişen yaprakları genellikle kalp şeklinde ve çarpık, kenarla-
rı dişli ve uzun saplıdır. Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge 
ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Haziran-Temmuz aylarında 
çiçek açarlar. Şehir koşullarına oldukça dayanıklıdır. Ilıman ve 
soğuk iklimlere dayanan türleri vardır. Güneşli ve yarı gölge alan-
larda iyi gelişir.

TILIA TOMENTOSA GÜMÜŞİ IHLAMUR

5A

Kökeni Uzak Doğu’dur. Münferit sütun şeklinde gövdesiyle ka-
rakterize olmuş palmiye. Gövde kısmı dalsız ve yapraksız, koyu 
renkli liflerden oluşan, yoğun bir şekilde birbirine geçmeli örgü 
doku ile kaplıdır. 10-12 m. boya bulaşabilir, gelişimi yavaştır. Her 
yıl aynı gövdenin tepesinde yeni, herdem yeşil, yelpaze şeklinde, 
üst yüzde koyu parlak yeşil, alt yüzde ise açık yeşil ve kül rengi 
tonlarında, dikensi kenarları olan güçlü saplar üzerinde taşınan 
yapraklar gelişir. İlkbahar sonunda yaprakların hemen altında 
sarı çiçekli, uzun sarkık salkımlar oluşur, bunları daha sonra la-
civert-siyah yarım küresel meyve salkımları izler. Özel bir toprak 
ihtiyacı yoktur, saksıda çok kolay yetiştirilir, kar ve don ile en çok 
anlaşan palmiye türüdür.

TRACHYCARPUS FORTUNEI TÜYLÜ PALMİYE

8B

20-30 m

B
O

Y EN

8 - 12 m

10-12 m

B
O

Y
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Telgraf çiçekleri her türlü geçirgen ve hafif gevşek toprakta 
iyi gelişim gösterir. Yarı gölge, doğrudan öğle güneşi almayan 
yerler hem yaprak renk kaliteleri için hem de bitki gelişimi için 
ideal alanlardır. Aşırı koyu gölge de bitki çok uzayarak sürgün-
leri zayıflayacağından sabah ve akşam güneşi görebilecekleri, 
aydınlık iç ya da dış mekanlar bitki konumlandırması için tercih 
edilmelidir. Sulama sık sık değil ancak arada bir yapılmalı ve sula-
ma yapıldığında saksının altından su gelinceye kadar derinleme-
sine sulama yapılmalıdır.

TRADESCANTIA TELGRAF ÇİÇEĞİ

9

Uygun iklimlerde herdem yeşildir; yazdan sonbahara lila-mor 
çiçekler açan, dar yapraklardan oluşan bir yığın oluşturan rizom-
lu, çok yıllık bitkilerdir. Yaprakları kokuludur.

TULBAGHIA SOSYETE SARIMSAĞI

10
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Hızlı büyüyen herdem yeşil, dik duruşlu, yoğun dokulu, gür çalı. 
20 cm’e varan uzunlukta ve 10 cm’e varan genişlikte, çok sert, 
yeşil renkli, parlaklıkları açısından sonbaharda genellikle canlı bir 
kırmızı renk alan Magnolia g. ‘Gallissoniensis’ ile rekabet eden çok 
güzel büyük yaprakları vardır. Sert olanlar dahil her tür budamaya 
dayanıklı, çok kireçli olanlar dışında tüm toprak türlerinde yetişir.

VIBURNUM LUCIDUM PARLAK YAPRAKLI KARTOPU

8B

Anavatanı; Afrika ve Asya’dır. Yuvarlak, gür, yaprak döken 2-5 m 
boylanabilen çalı formlu bitkilerdir. Akçaağaca benzeyen yaprak-
ları, 3 loplu, koyu yeşil, 10 cm’e varan uzunluktadır. 8 cm geniş-
liğinde, bol görülen, yassı, beyaz gösterişli çiçekleri vardır. Bu çi-
çekleri küre şeklinde etli,parlak ve kırmızı renkli aylarca dayanan 
meyveler izler.  Verimli,hafif,serin ve kurak olmayan arazi sever. 

VIBURNUM OPULUS JAPON KARTOPU, ÇINAR YAPRAKLI KARTOPU

4

4-5 m
B

O
Y EN

3 - 4 m

2-5 m

B
O

Y EN

2 - 3 m
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Anavatanı; Akdeniz havzasıdır. Çok kompakt yoğun dallı 2 m 
boylanabilen çalılardır. Koyu yeşil renkli, herdem yeşil, mızrak bi-
çimli oval yaprakları vardır. en kurak, en güneşli,en gölgeli yerler-
de bile yaşayabilir. Güneşte kompakt olarak büyür, yapraklarını 
saklayarak oranda bereketli bir şekilde çiçeklenir. Gölgede ise 
çiçekleri biraz daha az sayıda olmakla birlikte daha uzun süre en 
canlı renkler alırlar. 

VIBURNUM TINUS DEFNE YAPRAKLI KARTOPU

8A

Kökeni Meksika’dır. Hızlı büyüyen, önce kızıl kahve, yaşlandıkça 
griye dönen renkte, sütun şeklinde, yüksek gövdeli; tepe kısmın-
da yelpaze şeklinde parlak yeşil renkli, dikenli ve uzun yaprak 
üzerinde taşınan, 1 metre ve daha uzun yapraklardan oluşan ge-
niş tepe tacı yapan palmiye. Tacın altında yer alan yaşlı yapraklar, 
solduktan sonra gövdeyi kaplayan bir örtü şekline aşağıya sar-
kar. Genellikle yazın krem beyaz renkli salkım çiçekler taşır, bun-
ları siyah renkte meyveler izler. Özel bir toprak gerektirmez, an-
cak alkalin toprakları tercih eder. Kuraklığa ve denize dayanıklıdır.

WASHINGTONIA ROBUSTA MEKSİKA YELPAZE PALMİYESİ

9

2 m

B
O

Y EN

2 m

20-30 m

B
O

Y
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İlkbahardan yaz başına kadar pembemsi renkte çiçekler açar. 
Yaprağını döken bir bitkidir. Budanmazlarsa ortalama 2 metre 
boylanabilirler. Her türlü toprakta gelişebilen gelin taçları bol 
güneşli yerleri severler.

WEIGELA FLORIDA GELİN TACI

6A

“Çin mor salkımı (Wisteria sinensis), baklagiller (Fabaceae) fa-
milyasından yaprak döken bir sarmaşık türü. Anayurdu Çin’dir. 
Boyu 10-15 metreye kadar varabilir. Ömrü yaklaşık 70-80 yıldır. 
Çiçekleri salkım durumunda, mavi-mor, beyaz ya da soluk pembe 
renklidir. Nisan sonu Mayıs ayı başında yapraklanmadan önce çi-
çeklerini açmaya başlar. Gölgede kaldıklarında çiçek açmamaları 
en sık görülen sorundur. Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. 
Bakla şeklinde meyvenin içinde tohumları bulunur. Üretimi to-
hum ve çelikle yapılır. 

WISTERIA CHINENSIS MOR SALKIM

6B

10-15 m

B
O

Y
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Kenarları kıvrık iplikçiklerle çevrili, 75 cm. uzunluğunda, kılıç bi-
çimli yapraklarıyla formlanır. Yazın, 2 metreye kadar boylanabilen 
çiçek sapları üzerinde gelişen, krem beyazı renkli salkım çiçekler.

YUCCA FILAMENTOSA YUKKA

8

Hünnap (Ziziphus zizyphus), Rhamnaceae (cehrigiller) familya-
sından bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan di-
kenli bir ağaç. Çiğde ya da Ünnap da denmektedir. Meyvesi sert 
çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda 
yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. 
Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur. Kuzey Af-
rika ve Suriye’den Hindistan’a ve Çin’e yayıldığı düşünülmektedir. 
Ağaç birçok iklime uyum sağlamakla birlikte, iyi meyve vermesi 
için sıcak yazlara ihtiyaç duymaktadır. Marmara, Batı ve Güney 
Anadolu’da bulunmaktadır. Ayrıca Doğu Karadenizde ve özellikle 
Çoruh Vadisi Havzasında değişik türleri görülmektedir

ZIZIPHUS HÜNNAP

8

2 m
B

O
Y

3-5 m

B
O

Y EN

2 - 4 m
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Avrupa’daki bitkiler için sertlik bölgeleri
°C cinsinden yıllık minimum sıcaklıklar

DAYANIKLILIK BÖLGELERİ

1. BÖLGE

< -45,5
°C

–45,50 / -40,1
°C

2. BÖLGE

–40,00 / -34,50
°C

3. BÖLGE

–34,40 / -28,90
°C

4. BÖLGE

–28,80 / -23,40
°C

5. BÖLGE

–23,30 / -17,80
°C

6. BÖLGE

–17,70 / -12,30
°C

7. BÖLGE

–12,20 / -6,70
°C

8. BÖLGE

–6,60 / -1,20
°C

9. BÖLGE

–1,10 / +4,40
°C

10. BÖLGE

> +4,40
°C

11. BÖLGE
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Sertlik alt bölgeleri
°C cinsinden yıllık minimum sıcaklıklar

DAYANIKLILIK BÖLGELERİ

-17,70 / -15,00
°C

7A

-14,90 / -12,30
°C

7B

-12,20 / -9,50
°C

8A

-9,40 / -6,70
°C

8B

-26,00 / -23,40
°C

5B

-23,30 / -20,60
°C

6A

-20,50 / -17,80
°C

6B
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LEJAND

Küçük bahçelere uygunluk sembolü

BÜYÜME HIZI IŞIK MARUZİYETİSERTLIK BÖLGESI

Parklar ve büyük bahçelere uygunluk 
sembolü

Deniz etkisine dayanıklılık sembolü Asfalt etkisine dayanıklılık sembolü

Bordür bitkisi olarak kullanmaya uygunluk 
sembolü Şekilli çit yaratmaya uygunluk sembolü

Renk lekesi yaratmaya ve ağaçlık alanlar-
da kullanmaya uygunluk sembolü (birden 
fazla varyete)

Kokulu yaprak sembolü

Yüzey kaplayıcı ve yer örtücü sembolü
Balkon ve teras dekorasyonu amaçlı, 
saksı ve çiçekliklerde yetiştirmeye uy-
gunluk sembolü

Çiçekli ve serbest formlu çitler yaratmaya 
uygunluk sembolü

YAVAŞ

HIZLI

ORTA

ÇOK HIZLI

TAM GÜNEŞ YARI GÖLGE

TAM GÖLGE

Asidik toprak sembolü

Geniş yol, meydan ve sokak ağaçlandır-
masında kullanmaya uygunluk sembolü

Geniş olmayan yol, meydan ve sokak 
ağaçlandırmasında kullanmaya uygunluk 
sembolü

Kaya bahçelerine uygunluk sembolü Heyelan alanları ve eğimli alanlara uygun-
luk sembolü

Kuş çekme özelliği sembolü Kesme çiçek için uygun tür

Sert zeminler için uygun türler Rürgar perdesi olarak kullanmaya uygun-
luk sembolü

Soliter bitki sembolü Bitki grubu kurmaya uygunluk sembolü 
(aynı varyeteden birçok birey)

Kokulu çiçek sembolü Bal hammaddesi çiçek sembolü

Rüzgar etkisine dayanıklılık sembolü Hava kirliliğine dayanıklılık sembolü
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A
ABELIA GRANDIFLORA EDWARD GOUCHER, 42

ABELIA GRANDIFLORA KALEIDOSCOPE, 43

ABELIA GRANDIFLORA, 42

ABIES NORDMANNIANA, 43

ABIES PINSAPO, 44

ACACIA DEALBATA, 44

ACCA SELLOWIANA (FEIJOA), 45

AÇELYA, 64

ACEMBORUSU, 74

ACER FREEMANII AUTUMN BLAZE, 45

ACER NEGUNDO FLAMINGO, 46

ACER NEGUNDO, 46

ACER PALMATUM ATROPURPUREUM, 47

ACER PALMATUM BLOODGOOD, 48

ACER PALMATUM BUTTERFLY, 48

ACER PALMATUM DISSECTUM GARNET, 49

ACER PALMATUM FIREGLOW, 49

ACER PALMATUM KATSURA, 50

ACER PALMATUM ORANGE DREAM, 50

ACER PALMATUM OSAKAZUKI, 51

ACER PALMATUM SANGO KAKUI, 51

ACER PALMATUM SEIRYU, 52

ACER PALMATUM SKEETERS BROOM, 52

ACER PALMATUM SUMMER GOLD, 53

ACER PALMATUM, 47

ACER PLATANOIDES CRIMSON KING, 54

ACER PLATANOIDES CRIMSON SENTRY, 54

ACER PLATANOIDES DRUMMONDII, 55

ACER PLATANOIDES GLOBOSUM, 55

ACER PLATANOIDES, 53

ACER RUBRUM, 56

ACER SACCHARINUM, 56

ACORUS, 57

ADAÇAYI, 164

ADİ BİBERİYE, 162

ADİ DIŞBUDAK, 105

ADİ GÜRGEN, 76

ADİ KATALPA, 77

AESCULUS CARNEA, 57

AESCULUS HIPPOCASTANUM, 58

AFRİKA ZAMBAĞI, 58

AĞAÇHATMİ, 110

AGAPANTHUS AFRICANUS, 58

AGAVE AMERICANA VARIEGATA, 59

AGAVE AMERICANA, 59

AGAVE DESMETTIANA VARIEGATA, 60

AĞLAYAN ÇAM, 150

AJUGA REPTANS, 60

AKÇAAĞAÇ, 45

AKDENİZ DEFNESİ, 118

ALACALI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ, 55

ALACALI HEBE, 109

ALACALI KURTBAĞRI, 122

ALACALI SABIR AĞACI, 59

ALBIZIA JULIBRISSIN 61

ALBIZIA JULIBRISSIN SUMMER CHOCOLATE, 61

ALEV AĞACI, 143

ALEV ÇALISI, 143

ALIÇ, 91

ALTIN ÇANAK, 104

ALTUNİ DAĞ ÇAMI, 148

ALTUNİ HİMALAYA SEDİRİ, 79

İSİM İNDEKSİ
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ALTUNİ MAZI, 170

ALTUNİ PAMPAS OTU, 88

ALTUNİ TAFLAN, 101

AMELANCHIER LAMARCKII, 62

AMERİKAN MEŞESİ , 158

AMERİKAN SARMAŞIĞI, 139

APOLLON ÇİÇEĞİ, 120

ARALIA JAPONICA, 62

ARAP YASEMİNİ, 160

ARAUCARIA, 63

ARBUTUS UNEDO, 63

ARDIÇ, 114, 115, 116

ARİZONA SERVİSİ, 94

AŞILI MAVİ LADİN, 146

ATEŞ DİKENİ, 155

ATLAS SEDİRİ, 78

AUCUBA JAPONICA, 64

AVRUPA KAYINI, 102

AVUSTRALYA KİRAZI, 99

AZALEA JAPONICA, 64

AZALEA MOLLIS, 65

B
BAHAR DALI, 82

BAMBU, 65

BAMBUSA, 65

BASTON GÜL, 161

BATAKLIK MEŞESİ, 157

BATI ÇINARI, 151

BATI LADİNİ, 144

BATI MAZISI, 171

BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREAI, 66

BERBERIS THUNBERGII MARIAI, 67

BERBERIS THUNBERGII RED ROCKETI, 67

BERBERIS THUNBERGII, 66

BERBERIS XMEDIA RED JEWEL, 68

BETULA ALBA, 68

BETULA PENDULA YOUNGII, 69

BETULA UTILIS, 69

BEYAZ ALACALI JAPON AKÇAAĞAÇ, 8

BEYAZ ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ, 58

BEYAZ HUŞ, 68

BODUR ALEV ÇALISI, 142

BODUR CENNET BAMBUSU, 132

BODUR MAVİ LADİN, 146

BODUR PALMİYE, 83

BODUR ZAKKUM, 134

BUDDLEIA, 70

BULUT AĞACI, 89

BUXUS MICROPHYLLA FAULKNER, 70

BUXUS SEMPERVIRENS AUREA, 71

BUXUS SEMPERVIRENS, 71

C
CALLISTEMON CITRINUS SPLENDENS, 72

CALLISTEMON LAEVIS, 72

CAMELLIA JAPONICA, 73

CAMELLIA SASANGUA, 73

CAMPSIS RADICANS, 74

CAREX MARROWII, 75

CAREX OSHIMENSIS EVERGOLD, 75

CAREX, 74

CARPINUS BETULUS, 76

CARYOPTERIS, 76

İSİM İNDEKSİ
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CATALPA BIGNONIOIDES, 77

CEANOTHUS, 77

CEDRUS ATLANTICA GLAUCA, 78

CEDRUS ATLANTICA PENDULA, 78

CEDRUS DEODORA AUREA, 79

CEDRUS DEODORA GOLDEN HORIZON, 80

CEDRUS DEODORA PENDULA, 80

CEDRUS DEODORA, 79

CELTIS AUSTRALIS, 81

CENNET BAMBUSU, 132

CENNET BAMBUSU, 133

CENNET KUŞU, 167

CERCIS SILIQUASTRUM, 81

CHAENOMELES SPECIOSA, 82

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA, 82

CHAMAECYPARIS OBTUSA, 83

CHAMAEROPS HUMILIS, 83

CHIMONANTHUS PRAECOX, 84

CITRUS FORTUNELLA MARGARITA, 84

CITRUS LIMONUM, 85

CITRUS RETICULATA, 85

CITRUS SINENSIS, 86

CLEMATIS, 86

CORDYLINE AUSTRALIS, 87

CORNUS ALBA, 87

CORTADERIA  SELLOANA, 88

CORTADERIA SELLOANA SPLENDID STAR, 88

COTINUS COGGYGRIA, 89

COTONEASTER DAMMERI CORAL BEAUTY, 90

COTONEASTER HORIZONTALIS, 90

COTONEASTER SALICIFOLIUS, 91

COTONEASTER, 89

CRATAEGUS CARRIEREI, 91

CRYPTOMERIA JAPONICA GLOBOSA NANA, 92

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII CASTL GOLD, 93

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII GOLDRIDER, 93

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII, 92

CUPRESSUS ARIZONICA, 94

CUPRESSUS MACROCARPA GOLD CREST, 94

CUPRESSUS SEMPERVIRENS, 95

CYCAS, 95

CYTISUS PRAECOX, 96

Ç 
ÇALI MEŞESİ, 156 

ÇİÇEKLİ JAPON KİRAZ AĞACI, 154

ÇİLEK, 104

ÇİM ZAMBAĞI, 124

ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ, 53

ÇINAR YAPRAKLI DUT, 131

ÇINAR YAPRAKLI KARTOPU, 174

ÇITIR TAFLAN, 100

ÇİTLENBİK, 81

ÇOBAN PÜSKÜLÜ (BONSAI), 113

ÇOBAN PÜSKÜLÜ, 112, 113

D
DAĞ ÇAMI, 147

DAĞ MAYASIL OTU, 60

DAĞ MUŞMULASI, 89, 90

DALAK OTU, 170

DEFNE YAPRAKLI KARTOPU, 175

DIOSPYROS KAKI, 96

DİŞBUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ, 46

İSİM İNDEKSİ
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DOĞU ÇINARI, 151

DRACAENA, 97

E 
EJDER KANI AĞACI, 97

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA, 97

ELAEAGNUS EBBINGEI, 98

ERGUVAN, 81

ESCALLONIA, 98

ESKALONYA, 98

EUGENIA MYRTIFOLIA, 99

EUONYMUS ALATUS, 99

EUONYMUS FORTUNEI, 100

EUONYMUS JAPONICA AUREA, 101

EUONYMUS JAPONICUS BRAVO, 101

EUONYMUS JAPONICUS PULCHELLUS, 100

EUROPS PECTINATUS, 102

F 
FAGUS SYLVATICA PURPUREA PENDULA, 103

FAGUS SYLVATICA, 102

FESTUCA OVINA, 103

FIRÇA ÇALISI, 72

FISTIK ÇAMI, 149

FLAMİNGO AKÇAAĞACI, 46

FORSYTHIA, 104

FRAGARIA, 104

FRAXINUS EXCELSIOR, 105

G 
GAURA LINDHEIMERI, 105

GAURA, 105

GELİN TACI, 176

GINKGO BILOBA FASTIGIATA, 106

GINKGO BILOBA MARIKEN, 107

GINKGO BILOBA, 106

GLADİÇYA, 107

GLEDITSIA TRIACANTHOS, 107

GOLD RIDER LEYLANDİ, 93

GREVILLEA JUNIPERINA, 108

GREVİLYA, 108

GÜLİBRİŞİM, 61

GÜMÜŞİ AKASYA, 44

GÜMÜŞİ AKÇAAĞAÇ, 56

GÜMÜŞİ IHLAMUR, 172

GÜMÜŞİ TAFLAN, 101

GÜZELLİK ÇALISI, 42

H 
HANIMELİ, 124

HEBE ANDERSONII VARIEGATA, 109

HEBE ANDERSONII, 108

HEBE, 108

HEDERA HELIX, 109

HEUCHERA MICRANTHA, 110

HEUCHERA, 110

HIBISCUS SYRIACUS, 110

HİMALAYA ÇAMI,150

HİMALAYA HUŞU, 69

HİMALAYA SEDİRİ, 79, 80

HİNT DARISI, 139

HOSTA, 111

HÜNNAP, 177

HYDRANGEA, 111

HYPERICUM, 112
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I 
ILEX AQUIFOLIUM, 112

ILEX CRENATA BONSAI, 113

ILEX MUTCHAGARA NELLIE R.STEVENS, 113

ILGIN, 168

İ 
İRAN DEMİR AĞACI, 138

İSPANYA GÜMÜŞİ GÖKNARI, 44

J
JAPON AKÇAAĞAÇ, 47, 49, 50, 51, 52, 53

JAPON ARALYASI, 62

JAPON AYVASI, 82

JAPON BEYAZ ÇAMI, 149

JAPON DEFNESİ, 64

JAPON KAMELYASI, 73

JAPON KARTOPU, 174

JAPON KURTBAĞRI, 121

JAPON LAVANTA FUNDASI, 147

JAPON SÜPÜRGESİ, 137

JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP, 114

JUNIPERUS HORIZONTALIS PENDULA, 115

JUNIPERUS HORIZONTALIS, 114

JUNIPERUS MEDIA MINT JULEP, 115

JUNIPERUS MEDIA OLD GOLD, 116

JUNIPERUS SABINA, 116

JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET, 117

K
KADİFE JAPON ÇAMI, 92

KADIN TUZLUĞU (ROKET), 67

KADIN TUZLUĞU, 66, 68

KAFKAS GÖKNARI, 43

KALEM SERVİ, 95

KANARYA PALMİYESİ, 141

KARAÇAM, 148

KARAYEMİŞ, 153

KAREKS, 74, 75

KATIR TIRNAĞI, 96

KAYMAK AĞACI, 45

KEÇİ SAKALI, 167

KEÇİ SÖĞÜDÜ, 164

KELEBEK ÇALISI, 70

KESE ÇİÇEĞİ, 77

KESTANE YAPRAKLI MEŞE, 156

KIRMIZI ÇİÇEKLİ AT KESTANESİ, 57

KIRMIZI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ, 54

KIRMIZI HİNT DARISI, 140

KIRMIZI YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ, 54

KIRMIZI YAPRAKLI JAPON AKÇAAĞACI, 47, 48

KIRMIZI YAPRAKLI KADIN TUZLUĞUI, 66

KIRMIZI YAPRAKLI PAŞA KILICI, 141

KIRMIZI YAPRAKLI TERS KAYIN, 103

KIŞ KAMELYASI, 73

KIŞ TATLISI, 84

KIZIL AKÇAAĞAÇ, 56

KIZIL MEŞE, 158

KIZILCIK, 87

KOCA YEMİŞ, 63

KONİK LADİN, 144

KORDİLİN, 87

KOYUN KIRAN, 112

KÖPÜK ÇALISI, 165

KUMKUAT, 84
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KURTBAĞRI, 121, 122

KUŞ İĞDESİ, YABANİ İĞDE, 97

KUŞ ÜVEZİ, 166

L
LAGERSTROEMIA INDICA, 117

LALE AĞACI, 123

LAURUS NOBILIS, 118

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, 118

LAVANDULA DENTATA, 119

LAVANTA, 118, 119

LAVANTİN ÇALISI, 165

LEPTOSPERMUM SCOPARIUM, 119

LEUCOTHOE SCARLETTA ZEBLID, 120

LEUCOTHOE WALTERI RAINBOW, 120

LEYLAK, 168

LIGUSTRUM JAPONICUM EXCELSUM SUPERBUM, 122

LIGUSTRUM JAPONICUM, 121

LIGUSTRUM JONANDRUM, 121

LIGUSTRUM TEXANUM, 122

LİMON, 85

LİMONİ SERVİ, 94

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA, 123

LIRIODENDRON TULIPIFERA, 123

LIRIOPE, 124

LONICERA NITIDA, 124

LONICERA PILEATA, 125

LOROPETALUM CHINENSE, 125

LOROPETALUM, 125

M
MABET AĞACI, 106, 107

MAGNOLIA GRANDIFLORA, 126

MAGNOLIA LILIIFLORA, 126

MAGNOLIA SOULANGEANA, 127

MAGNOLIA STELLATA, 127

MAGNOLIA SUSAN, 128

MAHONIA AQUIFOLIUM, 128

MAHONYA, 128

MALUS FLORIBUNDA, 129

MANDALİNA, 85

MANOLYA, 126

MANTAR MEŞESİ, 158

MAVİ ÇİM, 103

MAVİ DİK ARDIÇ, 117

MAVİ LADİN, 145

MAVİ SAKAL ÇİÇEĞİ, 76

MAVİ SERVİ, 94

MAVİ YAYILICI ARDIÇ, 114

MAYMUN ÇIKMAZ, 63

MEKSİKA YELPAZE PALMİYESİ, 175

MELEZ SERVİ, 92

MELIA AZEDARACH, 129

MENTHA PIPERITA, 130

MERCAN ÇİÇEĞİ, 163

METROSIDEROS EXCELSA, 130

METROSIDEROS, 130

MOR SALKIM, 176

MORUS ALBA PENDULA, 131

MORUS PLATANIFOLIA, 131

N
NANDINA DOMESTICA FIRE POWER, 132

NANDINA DOMESTICA OBSESSED, 133

NANDINA DOMESTICA, 132
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NANE, 130

NAR AĞACI, 154

NERIUM OLEANDER NANA, 134

NERIUM OLEANDER, 133

O
OKYANUS MERSİNİ, 119

OLEA, 134

OPHIOPOGON JAPONICUS, 135

ORMAN GÜLÜ, 159

ORMAN SARMAŞIĞI, 109

ORTANCA, 111

OSMANLI ÇİMİ, 135

OSMANTHUS AQUIFOLIUM, 135

OSMANTHUS FRAGRANS, 136

OSMANTHUS ILICIFOLIUS TRICOLOR, 137

OSMANTHUS ILICIFOLIUS, 136

OSMANTUS, 135, 136, 137

OYA AĞACI, 117

P
PACHYSANDRA TERMINALIS, 137

PAEONIA, 138

PAMPAS OTU, 88

PARLAK YAPRAKLI KARTOPU, 174

PARROTIA PERSICA, 138

PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA, 139

PAŞA KILICI, 142

PEMBE ÇİÇEKLİ GÜZELLİK ÇALISI, 42

PENNISETUM SETACEUM RUBRUM, 140

PENNISETUM SETACEUM, 139

PEROVSKIA, 140

PHOENIX CANARIENSIS, 141

PHORMIUM TENAX PURPUREA, 141

PHORMIUM TENAX VARIEGATA, 142

PHOTINIA FRASERI LITTLE RED ROBIN, 142

PHOTINIA FRASERI PINK MARBLE, 143

PHOTINIA SERRULATA RED ROBIN, 143

PICEA EXCELSA, 144

PICEA GLAUCA CONICA, 144

PICEA PUNGENS FAT ALBERT, 145

PICEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA, 146

PICEA PUNGENS HOOPSI, 146

PICEA PUNGENS, 145

PIERIS JAPONICA, 147

PINUS MUGO WINTER GOLD, 148

PINUS MUGO, 147

PINUS NIGRA, 148

PINUS PARVIFLORA, 149

PINUS PINEA, 149

PINUS WALLICHIANA,150

PIRNAL MEŞE, 156

PITTOSPORUM TOBIRA NANA, 150

PİRAMİDAL MEŞE, 157

PLATANUS ACERIFOLIA, 151

PLATANUS ORIENTALIS, 151

PORSUK, 169

PORTAKAL, 86

PRUNUS AVIUM, 152

PRUNUS CERASIFERA PISSARDII NIGRA, 152

PRUNUS LAUROCERASUS ETNA, 153

PRUNUS LAUROCERASUS OTTO LUYKEN, 153

PRUNUS SERRULATA KANZAN, 154

PUNICA GRANATUM, 154

PYRACANTHA NAVAHO, 155
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PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER, 155

Q 
QUERCUS CASTANEIFOLIA, 156

QUERCUS ILEX, 156

QUERCUS PALUSTRIS, 157

QUERCUS ROBUR FASTIGIATA, 157

QUERCUS RUBRA, 158

QUERCUS SUBER, 158

R
RHAPHIOLEPIS , 159

RHAPHIOLEPIS UMBELLATA OVATA, 159

RHODODENDRON, 159

RHUS TYPHINA, 160

RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES, 160

ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA, 161

ROSA CLIMBING, 162

ROSA TREE, 161

ROSMARINUS OFFICINALIS, 162

RUS ADAÇAYI, 140

RUSSELIA, 163

S
SABIR AĞACI, 59, 60

SAGU PALMİYESİ, 95

SALIX BABYLONICA, 163

SALIX CAPREA, 164

SALKIM SÖĞÜT, 163

SALVIA OFFICINALIS, 164

SANTOLINA, 165

SARI ALACALI GÜZELLİK ÇALISI, 43

SARI ÇALI PAPATYASI, 102

SARI KADIN TUZLUĞU, 67

SARI LEYLANDİ SERVİSİ, 93

SARKIK DALLI HUŞ, 69

SARKIK DALLI MAVİ ATLAS SEDİRİ, 78

SARKIK JAPON SOPHORASI, 166

SARMAŞIK GÜL, 162

SIĞLA AĞACI, 123

SKIMMIA JAPONICA, 165

SÖĞÜT YAPRAKLI DAĞ MUŞMULASI, 91

SOPHORA JAPONICA PENDULA, 166

SORBUS AUCUPARIA, 166

SOSYETE SARIMSAĞI, 173

SPIRAEA JAPONICA, 167

STRELITZIA REGINAE, 167

SUMAK, 160

SÜRÜNÜCÜ TAFLAN, 100

SÜS ARMUDU, 155

SÜS ELMASI, 129

SÜS ERİĞİ, 152

SÜS İĞDESİ, 98

SÜTUN PORSUK , 169

SYRINGA VULGARIS, 168

Ş 
ŞAKAYIK, 138

ŞİMŞİR, 70, 71

T
TAMARIX, 168

TAŞ ARMUTU, 62

TATLI KİRAZ, 152

TAXUS BACCATA FASTIGIATA, 169
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TAXUS BACCATA, 169

TELGRAF ÇİÇEĞİ, 173

TERS ARDIÇ, 115

TERS DUT, 131

TERS HİMALAYA SEDİRİ, 80

TERS JAPON AKÇAAĞAÇ, 49

TESPİH AĞACI, 129

TEUCRIUM FRUTICANS, 170

THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD, 171

THUJA ORIENTALIS AUREA, 170

THUJA ORIENTALIS COMPACTA NANA, 171

TILIA TOMENTOSA, 172

TOP AKASYA, 161

TOP AKÇAAĞAÇ, 55

TOP MAZI, 171

TRABZON HURMASI, 96

TRACHYCARPUS FORTUNEI, 172

TRADESCANTIA, 173

TULBAGHIA, 173

TÜYLÜ PALMİYE, 172

V
VIBURNUM LUCIDUM, 174

VIBURNUM OPULUS, 174

VIBURNUM TINUS, 175

W
WASHINGTONIA ROBUSTA, 175

WEIGELA FLORIDA, 176

WISTERIA CHINENSIS, 176

Y
YABAN ASMASI, 86

YABANİ KİRAZ, 152

YALANCI HURMA, 141

YALANCI PALMİYE, 95

YALANCI SERVİ, 82, 83

YAPRAK DÖKEN AÇELYA, 65

YAPRAK DÖKEN MANOLYA, 126, 127, 128

YAPRAK DÖKEN TAFLAN, 99

YAYILICI ALTUNİ HİMALAYA SEDİRİ, 80

YAYILICI DAĞ MUŞMULASI, 90

YAYILICI HANIMELİ, 125

YILDIZ ÇALISI, 150

YILDIZ ÇİÇEKLİ YASEMİN, 160

YUCCA FILAMENTOSA, 177

YUKKA, 177

Z
ZAKKUM, 133

ZEYTİN ÇALISI, 170

ZEYTİN, 134

ZIZIPHUS, 177
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E-Mail: nergispeyzaj77@gmail.com
www.nergispeyzaj.com.tr

Yalova Tigem Şube

Bahçeli Evler Mh. Bahçeli 103. Sk. No:10
Merkez / YALOVA (YALOVA GARDEN AŞ. TİGEM)
Tel: +90 226 813 80 76 - Fax: +90 226 813 80 77

ÇINARCIK
YOLU

İMAM HATİP LİSESİ

KİPA

17 AĞUSTOS PARKI

Yalova Taşköprü Şube

Yalova - İzmit Yolu Üzeri Havaalanı Karşısı
Taşköprü / YALOVA
Tel: +90 226 353 30 83 - Fax: +90 226 353 31 52

TAŞKÖPRÜ

TAŞKÖPRÜ
SANAYİİ

TOPÇULAR
FERİBOT
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