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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: Acer negundo L. 

İngilizcesi Boxelder maple- Manitoba maple- Ash-leaf Maple 

Türkçesi Dişbudak yapraklı akçaağaç - Kanada Akçaağacı 

Familyası Aceracea (Çift Çeneklidir) 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 15-20 metre boyundadır. Yuvarlak gevşek ve düzensiz bir 
tepe yapar. Tepe çapı 6-8 m’dir. Kısa ömürlüdür. En fazla 
75-100 sene yaşar. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim 

Farklı iklimlerde gelişir. Ancak iklim bitki formunu değiştirir. 
Kurak ve güneşli ortamlarda bitki formu basık ve yuvarlakça, 
gölgede, ılıman ve yağışlı yerlerde dallar birbirinden oldukça 
açık, geçirgen bir görünümlü bir form almaktadır. Işık 
yarıgölge ağacıdır. 

Toprak 

Muhtelif toprak türlerine uyum sağlar. Nemli, gevşek yapılı 
topraklar bitki için ideal olmasına karşın, derin, drenajı iyi ya 
da kumlu-tınlı topraklarda da yetişirler. Toprak ıslah edici 
özelliği vardır. 

Yükselti 700-2400m 

Su isteği Orta derecededir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Vatanı Kuzey Amerika'dır. Vatanında 2400 m. rakımına 

kadar çıkar. Yurdumuzun iç kesimleri hariç diğer 
kesimlerinde optimal gelişim gösterir. Genellikle Alçak nehir 

Botanik Özellikler 

Yaprak Bileşik yapraklıdır. 10-25 cm boyunda, bazen beyaza yakın 
açık yeşil, bazen yeşil-beyaz alacalı ama genellikle 
sarımtırak yeşil renklidir. Her bir bileşik yaprakta 3-5, bazen 
daha çok tek sayıda yaprakçık bulunur. Yaprakçıklar sivri 
uçlu, yumurtamsı, kenarları dişlidir. Uçtaki yaprak bazen 3 
loplu olur. Üst yüzü çıplak, alt yüzü tüylüdür. Loplar derin ve 
dişlidir. 

Çiçek  Erkek çiçekler çok ince, uzun sapların ucunda turuncu, 
pembe, kızıl kahverengi pek çoğu bir arada, her bir sapın 
ucunda bir tane olmak üzere, salkım halinde aşağı doğru 
sarkık haldedir. Dişi çiçekler açık yeşil, bazen pembe renkli, 
bir sapın üzerinde birkaç tanesi bir arada aşağı doğru sarkık 
olarak dururlar. Çiçeklenme yapraklanmadan önce olur, 
tozlaşmadan sonra hemen meyveye dönüşürler. Erkek ve 
dişi çiçekleri ayrı ayrı ağaçlarda yapraklardan önce açarlar. 
Çiçekler salkımlar halinde aşağı doğru sarkar. Sarımsı-beyaz 
yeşil renktedir. Nisanda, 1-2 ay süreli olarak açarlar. Diğer 
akçaağaçlardan farklı olarak, erkek ve dişi çiçekleri ayrı 
ağaçlarda yer alır. 

Meyve ve 
Tohum 

Kanatlı meyve 3-4 cm boyundadır. Kanatlar genelde içe 
doğru kıvrıktır. Meyve kanatlı nus meyve durumunda 
kanatları 3-4 cm uzunluğunda ve kanat açısı dar veya dik 
olup, Yazın olgunlaşır. Meyve tüysüzdür. Kanatlar arasında 
dar açı vardır (30-40 derece). 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu grimsi bej, düzensiz çatlaklıdır. Gövde kısa ve 
eğridir. Genç sürgünler düzgün, koyu yeşil renkte, mavimsi 
dumanlıdır. 

Kök Kalp kök sistemi geliştirir. Sığ köklüdür. 
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kıyılarında ve akarsu boylarında yayılış gösterir. Türkiye'nin 
her yerinde yetişebilir. 

Diğer 
Kirli hava şartlarına dayanıklıdır. Rüzgâra ve su baskınlarına 
karşı dayanıksızdır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Acer negundo var. arizonicum Sarg. 
Acer negundo var. californicum (Torr. & Gray) Sarg. 
Acer negundo var. interius (Britt.) Sarg. 
Acer negundo var. negundo L.  
Acer negundo var. texanum Pax 
Acer negundo var. violaceum (Kirchn.) Jaege 

 Acer negundo 'Auretum' 
Acer negundo 'Elegans' 
Acer negundo 'Variegatum' 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Sonbahar renklenmesi sarı renktir. Yaprak formu ve rengi ve habitusu nedeniyle görsel etki 
oluşturur. 

İşlevsel  İyi bir park, ev bahçesi ve yol (alle) ağacıdır. 

 


