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AĞAÇ BİLGİ FORMU 
Bitki Latince Adı: Acer rubrum L. 
İngilizcesi Red Maple or Swamp, Water or Soft Maple 

Türkçesi Kırmızı Akçaağaç 

Familyası Sapindaceae  

Synonim  

 

Habitus   

Genel Görünüm Ortalama 15 metre, en fazla 30 metre boy yapabilen 
dağınık veya yuvarlak formlu kışın yapraklarını döken 
ağaç türüdür. 150 yıldan fazla yaşar. 6-10 m tepe çapı 
yapar. 

 
 
 
 
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Ilıman iklim ağacıdır. Güneşi, ışığı sever. Güney bakılarda iyi gelişir. 

Toprak Derin ve nemli topraklarda yetişir. Çok alkalin veya tuzlu toprak hariç her türlü toprakta yetişebilir.  

Yükselti Deniz seviyesinden yaklaşık 900- 1000 m ye kadar çıkabilir.  

Su isteği Su isteği fazladır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Vatanı Kuzey Amerika’ dır. Avrupa ve Türkiye’de süs ağacı olarak kullanılmaktadır. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Acer rubrum L. var. drummondii (Hook. & Arn. ex Nutt.) Sarg.  
Acer rubrum L. var. Rubrum 
Acer rubrum L. var. trilobum Torr. & A. Gray ex K. Koch 

 'Armstrong'-'Autumn Blaze'-‘utumn Flame’-'Autumn Radiance' -'Autumn Spire'  Bowhall', 
'Burgundy Bell'-'Columnare' - ' Gerling'-' Northwood' -'October Brilliance' – ‘October Glory 
Redpointe' –‘Red Sunset Scarlet Sentinel'  Schlesingeri'-  ' Shade King' – ‘VJ Drake'  

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Park, bahçe ve yol ağacı olarak kullanılır. Kentsel alanda kullanımı yaygındır. Bitkisel tasarımda 
yaprak renk özelliklerinden dolayı kontrast amaçlı tercih edilir. Vurgu özelliği ve dikkate çekmede 
etkilidir. Çim alan içinde soliter amaçlı uygundur.  

İşlevsel  Yol ağacı olarak uygundur. Refüjlerde ve kavşaklarda uyarı amaçlı kullanılabilir. Gıda  ve 
mobilyacılık sektöründe kullanılır. 

Diğer Bonsai amaçlı kullanılabilir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Basit yapraklarının yaprak kenarları lopludur. Yüreğimsi, 3-5 
oval loplu, kenarı düzensiz dişli, üçgenimsi oymalı, üst yüzü 
koyu parlak yeşil, alt yüzü mavimsi yeşil renklidir. 
Sonbaharda yaprakları çok güzel koyu kırmızımtrak 
renklenmesi vardır. 

Çiçek  Bir evcikli çiçekler şemsiyemsi salkım, parlak kırmızı veya 
bazen sarı renklidir. Kırmızı çiçekleri Nisan Mayıs aylarında 
açar. Bir kaç ay sürer. 10 yaşından itibaren çiçeklenmeye 
başlar. 

Meyve ve 
Tohum 

Meyve çift samara şeklinde kanatları 50-60 derece açılıdır ve 
kırmızı renklidir. Erken Haziran ile Nisan arasında olgunlaşır. 
Olgunluğa ulaştıktan sonra, tohumlar Temmuz ile Nisan 
arasında bir 1 veya 2 hafta süreyle dağılmaya başlar. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde sütun gibi düzgündür. Dik ve yoğun dallıdır. 

Kök Saçak kök yapar. 

Diğer  

 

 

 


