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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Cedrus atlantica (Endl.) Carr. 

İngilizcesi Atlas cedar 

Türkçesi Atlas Sediri 

Familyası Pinaceae 

Synonim  C. libani subsp. atlantica (Endl.) Batt.& Trab. 

 

Habitus   

Genel Görünüm 30-40m boyunda genel görünüşü genç yaşlarda piramidal 
olup yaşlı geniş ve yassı taç yapar.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Akdeniz ikliminden hoşlanır. Şiddetli soğuklara ve donlara duyarlıdır.  Işık isteği fazladır.  

Toprak Rutubetli ve derin toprakları sever. Kalkerli gevşek  kuru ve   kumlu topraklarda yetişebilir.  

Yükselti 1000-2000 m yayılabilir. 

Su isteği Nem isteği fazladır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Avrupa ve Atlas dağlarında doğal yayılışı vardır.  

Diğer 1000 yıl veya daha fazla yaşayabilir. Kirli havaya hassastır. Budamaya  dayanıklıdır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

C.a. aurea Yaprak rengi sarımsı yeşil olan alacalı bir çeşididir. 

C.a.  argentea Yaprak rengi gümüşi yeşil olan piramit formlu bir çeşididir. 

C.a. columnaris Dallanması sık ve piramit formlu bir çeşididir. 

C.a.  glauca Yaprak rengi mavi olan çeşididir. 

C.a. g. pendula Formu sarkık ve yaprak rengi mavi olan çeşididir. 

C.a. g. 
pyramidalis 

Piramit formlu ve yaprak rengi mavi olan bir çeşididir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak 2-3 cm uzunluğunda, sert ve sivri uçlu ve dört köşelidir. 
Mavimsi yada gümüşi renktedir. Rozet içindeki iğne yaprak 
sayısı 40-50 kadardır.  Toros sedirine göre iğne yaprakları 
daha kısadır,  fazla tüylü ve rozetteki ibre sayısı fazladır. 

Çiçek  Çiçekler monoik ve kokuludur. Dişi çiçekler dik, yumurta 
biçimli, kırmızı renkte ve bitkinin üst tarafında bulunur. Erkek 
çiçekler çok sayıda menekşe renginde ve silindir biçiminde 
alt dallarda yer alır.  

Meyve ve 
Tohum 

Kozalak 5-7 cm çapında yumurta biçiminde ve fıçı gibidir.  
Parlak açık kahve renkli kozalak pulları küçük ve tüylü, dış 
pullar dışardan görülmeyecek kadar küçüktür. Kozalaklar 26 
ay sonra olgunlaşır. Tohumlarını kozalak pulları sayesinde 
rüzgarla etrafa yayar. Tohumlar ince ve köşeli kanatlıdır. 
Kozalak pulları içinde 2 şer adet bulunur Tohumlar ekim-
aralık aylarında olgunlaşır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Geniş gövde yapısına sahiptir. Dik duran tepe sürgününe 
sahiptir. Dallar gövdeden dar bir açı yaparak yukarı çıkar. 
Tepedeki dal sayısı azdır. Yaşlı olanları Toros sedirine 
benzer. Toros sedirine göre sürgünleri daha tüylüdür. 
Kabukları gri hafif çatlaklıdır. 

Kök Kazık kök yapısındadır.  

Diğer  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Batt.
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C.a. nana Formu bodur ve boylanması 1 metreyi geçmeyen bir çeşididir. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Kaligrafik karakterdedir. Vurgu ve fon amaçlar için uygundur. Özellikle mavi renkli çeşitleri renk 
kontrastı ve soliter için çok uygundur. 

İşlevsel  Kitle etkisi oluşturur. İyi bir park ağacıdır, soliter ya da gruplar halinde kullanılır.  
Rüzgar perdesi olarak uygundur.   Yol ağacı olarak ideal değildir, ancak geniş refüjlerde veya 
kavşaklarda kullanılabilir. 


