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AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle   

İngilizcesi Tree of heaven 

Türkçesi Kokar ağaç – Cennet ağacı 

Familyası Simaroubaceae 

Synonim  Ailanthus glandulosa Desf.  

 

Habitus   

Genel Görünüm 
20-25 m. boylanabilen, geniş ve yuvarlak tepeli bir ağaçtır. 
Hızlı büyüyen fakat kısa ömürlü bir ağaçtır. Yaşlandığında 
12-15 m tepe çapı yapabilir.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Donlardan zarar görür -15 sıcaklıklara kadar dayanır. 

Toprak Çok fakir topraklarda bile yetişir. Optimal gelişmesini gevşek, derin ve kireçli topraklarda yapar. 
Fakir, kumlu, tuzlu ve kirli sahil topraklarında da yetiştirmeye uygundur.  

Yükselti  

Su isteği Su isteği azdır. Kuraklığa çok dayanıklıdır.  

Coğrafik 
Yayılışı  

Vatanı Uzakdoğu’dur. Buradan Avrupa ve Anadolu’ya yayılmıştır. Akdeniz, Ege, Marmara 
bölgelerinde yaygındır. 

Diğer Zehirli gazlara dayanıklıdır. Kötü kokusundan dolayı kent içi peyzajında istenmeyen bir türdür. 
Deniz rüzgarı ve tuzlu su etkilerine dayanıklıdır. Sahil dolgu arazilerine dikilebilir. Hızlı gelişen 
bir türdür. İstilacı bir türdür. Kirli hava koşullarına dayanır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

  
 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Botanik Özellikler 

Yaprak 

Bileşik yaprakları (13-41 yaprakçık)  ile estetik "tropikal 
görünümlü" formu vardır. Yaprakçıklar mızrak gibi, kenarları 
düz, dip kısma doğru birkaç adet yağ bezesi olan kaba dişler 
bulunur.  Genellikle yaprakçıklar 50-60 cm. uzun olan 
tek tüysü ve almaçlıdır. Yaprakların üst yüzü açık yeşil, alt 
yüzü ise gri yeşildir. Sonbaharda kızarır. Uç tomurcuk 
pseudo-terminaldir. Sürgünler önceleri tüylü sonra çıplak 
olup üzerinde çok sayıda lentiseller bulunur. Yapraklar sert, 
parlak, tüylü olduğundan transprasyonu azdır ve güneş 
ışığını yansıtır. 

Çiçek  

Çiçekler büyük bir salkım halinde toplanmışlardır. Taç ve 
çanak yaprakları 5 parçalıdır. Erkek ve dişi çiçekler farklı 
ağaçlarda bulunur. Mayıs-Haziran ayları arasında yeşilimsi 
sarı renkli çiçekler açar ve kötü kokuludur. 

Meyve  ve 
Tohum 

Meyveleri kanatlı olup önce yeşil sonradan kırmızı- sarımsı 
renkli kümeler halindedir. Tohumları 3-4 cm. uzun ye yassı 
olup kanadın ortasında yer alır. Kanatlı nus meyveleri çok 
sayıda ve salkım kuruluşundadır. Meyve kurulları kış ortasına 
kadar ağaçta asılı kalır Bazıları sonbaharda kırmızı bir 
görünüm alır. Haziran-Temmuz ayında açan 
terminal durumlu, yeşilimsi çiçek kurulları 10-20 cm. 
uzunlukta ye salkım durumundadır. Çiçekleri dioiktir. Erkek 
çiçekleri kötü kokuludur. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesinin açık renkli, ince ve düzgün bir kabuğu vardır. 
Dalları gevrek olduğu için kuvvetli rüzgârlardan zarar görür. 

Kök 
Yaygın bir kök sistemi geliştirir. Kök ye kütük sürgünü yerme 
yeteneği fazladır. 
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Estetik Sonbahar renklenmesi kırmızımtırak renktir.  Yaprak formu ve genel habitusu ile kaligrafik bir etki 
yapar. Çiçeklerinin kötü kokması ve istilacı bir ağaç olmasından dolayı kentsel mekanlarda tercih 
edilmemelidir.    

İşlevsel  Demiryolu güzergâhlarında, yol boylarında, şevlerinde ve dik yamaçlarda kullanılır. Toprak 
koruma ve tutma için uygundur. İyi bir arı konukçusudur. Hidrolojik ağaçlandırmalarda önemli bir 
türdür. Yol ağacı olarak kullanılabilir. Peyzaj onarımında da kullanılabilir. 


