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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Aesculus hippocastanum L. 

İngilizcesi Horse chestnut 

Türkçesi Beyaz Çiçekli Atkestanesi 

Familyası Sapindaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 20-30 m. boylarında, yuvarlak tepeli bir ağaçtır. Gençken 
piramit şeklindeki ağaç, yaşlandıkça yuvarlak bir form alır.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim 
Sıcak, güneşli ve ılıman iklimlerde yetişir. Soğuk iklim 
şartlarına dayanıklıdır 

Toprak 

Nemli ve geçirgen topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. 
Kanaatkar bir tür olup, optimal gelişimini normal, derin, taze 
topraklarda yapar. Tuzlu topraklan sevmez. PH - 5-5-7.0 
optimaldir. 

Yükselti Yüksek rakımlarda yetişebilir. 

Su isteği Orta derecede su ve nem isteği vardır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Balkan Yarımadasında doğal yetişir. Ülkemizde de çokça 
yetiştirilir.  

Diğer 

Budamaya fazla ihtiyaç duymaz. Hava kirliliğine dayanıklıdır. 
Kitle, park, gölgeleme ve aile ağacıdır. Gövdesi ve dalları 
mekanik yaralanmalara karşı dayanıklı olup, kendisini kısa 
sürede onarır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

Baumannii/Flore-
plena 

20-25 m boy piramit bir tepe yapar. Yaprakları 10-15 cm uzunluğunda, 5-7 parçalı, koyu yeşil, 
çiçekleri katmerli, beyaz ve bol sayıdaki çiçek kurulu 15 cm uzunluğunda ve dik, çiçeklenme 
süresi uzundur. Meyve tutmaz, bu nedenle trafik yolları için uygundur. Derin, normal 
topraklarda ve güneşli yarı gölge yerlerde yetişir. Park ve alle ağacı olarak yada soliter 
kullanılır. 

Pumila Bodur formludur. 

Pyramidalis Piramit formlu ve sivridir. 

Schirmkoferi Sarı-kırmızı çiçeklidir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Yapraklar uzun saplı, ışınsal tüysü 5-7 yaprakçıklı olup el 
görünüşünde kenarları dişli ya da düzdür. Sapı uzundur. 
Dizilişi karşılıklı; kenarları düz veya dişlidir.   

Çiçek  Çiçekleri bir evcikli ya da erdişidir. Bileşik salkım 
kuruluşundadır. Dik duran uzun bir eksen etrafında 
toplanmıştır. Çiçekleri dimdiktir. Haziranda, salkım şeklinde 
açan gösterişli, beyaz çiçekleri yukarı doğru kümelenir. Her 
biri yaklaşık 20 santimetre boyundadır. Sarı-kırmızı yansımalı 
ve oldukça dekoratiftirler.   

Meyve  ve 
Tohum 

Meyve üzeri dikenli veya düz büyük bir kapsüldür. Dikenli ve 
yeşil kabuklu meyveleri olgunlaştığında açılır ve koyu 
kahverengi tohumları düşer. Meyveleri sadece geyikler 
yiyebilir. O kadar acıdırlar ki, diğer hayvanlar bu sebepten 
tadından hoşlanmaz. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesinin kabuğu kırmızımsı kahverengidir. Kalın ve iri 
dalları vardır. Dalları gibi iri ve şişkin olan tomurcukları da 
yine kırmızımsı kahverengidir. 

Kök Kazık kök yapar ve güçlü yan kökler geliştirir. 

Diğer Hızlı büyüyen bir ağaçtır ve bu nedenle odunu da 
yumuşaktır. 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meyve
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Variegata Sarı alacalı yapraklıdır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Heybetli görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaracağı için, geniş alanlarda vurgu 
ağacı olarak kullanabilir. Çiçek rengi ve formu, yaprak formu nedeniyle estetik amaçlı 
kullanılabilir. Soliter veya grup halinde kullanılabilir.  

İşlevsel  Gölge etkisi vardır. Özellikle yaya yollarında, meydan ve park ağacı olarak idealdir. Hava 
kirliliğine dayanıklıdır. 


