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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Abies cilicica Ant.& Kotschy Carriere 

İngilizcesi Cilician Fir 

Türkçesi Toros Göknarı, (Yerel isimleri: İledin, Mezdeği, Çal)  

Familyası Pinacea 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 300 yıl kadar yaşar. 25-30m. Boy ve dar piramit bir tepe 
(Ø6m) yapar.   

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim 
Ülkemizde, Akdeniz bölgesinde (Burdur’dan K. Maraş’a kadar) Toros dağları üzerinde ve güney 
yamaçlarında, Gölge-yarı gölge ağacıdır. Kirece dayanır, hızlı gelişme gösterir. Dere ve vadi 
içlerinde iyi gelişir. 

Toprak 
Nemli-derin topraklar üzerinde iyi gelişir. Kuzey yamaçlarda iyi gelişir. Genellikle balçıklı topraklar 
üzerinde gelişmektedir 

Yükselti 800-2100m yükseltilerde yayılır. 

Su isteği Su isteği azdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Türkiye, Lübnan ve Suriye dir. Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi’nde 
bulunur ve dünyadaki en batı sınırı Burdur-Bucak’tan başlayarak, buradan doğuya doğru Batı ve 
Orta Toros silsilesini takip ederek Kahramanmaraş’ın kuzeydoğusunda bulunan Öksüz Dağı’na 
kadar yayılır. 

Diğer 300 yıl yaşayabilir. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

A.c. subsp. cilicica Tomurcukları reçinesiz, genç sürgünleri tüylüdür. Mersin-Silifke’de denize dökülen Göksu 
nehrinin doğu bölümünde yayılır. 

A.c. subsp. isaurica Tomurcukları reçineli, genç sürgünleri tüysüzdür. Göksu nehrinin  batı bölümünde yayılır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit formu ile vurgu etkisi oluşturur.  

İşlevsel  İyi bir park ve kitle ağacıdır, soliter ya da gruplar halinde kullanılabilir. Yol ağacı olarak 
kullanılmaz,  ancak geniş refüjlerde kullanılabilir.  

 

Botanik Özellikler 

Yaprak İğne yaprakları açık yeşil renkte, seyrek, yassı, alt yüzü iki 
beyaz stoma çizgili, uçları küt, sivri ya da kertiklidir. İğne 
yapraklar boyları 15-40 mm, genişlikleri ise 1,5-2 mm 
arasındadır.  

Çiçek  Erkek çiçekler sarı veya kırmızı renkte oval bir kozalakçık 
şeklindedir. Dişi çiçekler, çoğunlukla uca doğru daralan 
silindirik biçimli kozalak şeklindedir. 
 

Meyve ve 
Tohum 

Kozalakları 15-25 cm. uzun, 5-6cm Ø lı ve bol reçineli; dış 
pulu kısadır. Diğer türlerin aksine dış pul iç puldan kısa 
olduğundan dışarıdan bakıldığında görülmez. Ülkemizin en 
büyük kozalaklı ve tohumlu göknarıdır. Kozalakları mayıs 
aylarında belirginleşmeye başlar ve ekim aylarında 
olgunlaşmaya başlar. Tohum kanadı büyük olup tohumu 
manto gibi sarar anacak sarma tam olmaz, tohumun bir kısmı 
açıkta kalır. Tohumun ucu küttür. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu gri, gençken düz, yaşlanınca çatlaklıdır. 
Tomurcukları oval ve reçinesizdir. Sürgünleri sarı/esmerdir. 

Kök Kazık kök yapar. 

Diğer  

 

 

 


