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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Biota orientalis   L. 

İngilizcesi Oriental arborvitae 

Türkçesi Doğu Mazısı  

Familyası Cupressaceae 

Synonim  Thuja orientalis   L. 

 

Habitus   

Genel Görünüm 5-10m boyunda, çok dallı, oval ve konik tepeli küçük 
ağaçlardır. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Fazla sıcaklık istemez, dona, soğuğa ve gölgeye dayanıklıdır. Ilıman iklimde iyi yetişir. Işık isteği 
fazla olan bir ağaçtır. Derin, gevşek, balçıklı topraklarda iyi yetişir.  

Toprak Derin, gevşek, balçıklı topraklarda iyi yetişir. 

Yükselti 1100-1500m’ler arasında doğal yayılışı vardır. 

Su isteği Rutubeti sever 

Coğrafik Yayılışı  Çin, Türkistan, Kuzey Çin, Japonya, Kore ve Mançurya 

Diğer Kentsel kirli havaya dayanır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

B.o. decussata,   

B. o. aurea,   

B.o. filifomis strica  

B.o. glauca   

B.o. globosa  

B.o. aurea dauvessa  
 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit veya konik formu ile fon ve vurgu amaçlı kullanılabilir. Renk kontrastı oluşturulabilir.  

İşlevsel  Yol ağacı olarak uygun değildir ancak geniş refüj ve kavşaklarda kullanılabilir. Çit ve perde amaç 
için idealdir.  Kaya bahçelerinde kullanılabilir. Budanarak farklı Şekiller verilebilir.  Fon bitkisidir.  

Botanik Özellikler 

Yaprak Pul yapraklar küçük dörtlü kiremit dizilişinde, her iki yüzü de 
mat sarımsı renkte olup belirgin ve uzun bir yağ bezesine 
sahiptir. 

Çiçek  Monoik ve sarı renklidir. Dişi çiçekler yan dallarının 
uçlarındadır.  

Meyve ve 
Tohum 

Kozalak diğer mazı türlerine göre daha büyük, 1-1,5cm 
çapında ve dik duruşludur. Olgunlaşmadan önce etli mavi 
dumanlı, sonraları ise kahverengidir. Olgun kozalağın pulları 
odunlaşır. Kozalağın daima 6 pulu vardır.  Pul uçları 
mahmuzludur.  Kozalaklar 1 yılda olgunlaşır. Her bir pul 1-3 
adet tohum taşımaktadır. Tohumlar ise 5-6mm uzunluğunda, 
fındık biçiminde kalın kabuklu ve kanatsızdır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Genellikle birkaç gövde oluştururlar. Ana sürgünler 
yuvarlakça, ancak yan sürgünler ise basıktır. Yan sürgünlerin 
iki yüzü de hemen hemen aynı renktedir. Öte yandan genç 
sürgünler parmaklar arasında ovuşturulduğunda hafif bir 
reçine kokar.  Ana sürgünler yuvarlak kesitlidir. Dallar düşey 
düzlemde yer alması ile diğerlerinden ayrılır. Kozalağın bu 
farklı özellikleri ve tohum yapılarının ayrıcalıklı yapısı Doğu 
mazısının bazı Sistematikçilerin Biota adında ayrı bir cins 
olarak ele almalarına neden olmuştur.  

Kök Sığ kök yapar.  

Diğer  

 

 

 

  


