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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Cedrus libani A. Rich 

İngilizcesi Taurus cedar 

Türkçesi Toros Sediri, Lübnan Sediri, Katran Ağacı 

Familyası Pinaceae 

Synonim  Cedrus libanotica – Cedrus libanensis 

 

Habitus   

Genel Görünüm 40 m. boy, 2 m. gövde çapı, önce piramit sonra yayvan bir 
tepe (Ø 10-20 m. ) yapar ve 1000 yıl kadar yaşar. Ülkemizin 
anıt ağaçlarındandır.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Akdeniz iklimini serin kesimlerinde doğal yayılışı vardır. Işık 
ve yarı gölge ağacıdır. Tepesi rüzgâra duyarlı olsa genelde 
dayanıklıdır. Alçaklarda ve sıcak yerlerde hızlı gelişirse de 
erkenden hastalanır ve kurur. Donlardan genelde zarar 
görmez.  

Toprak Toprak isteği kanaatkardır. Sığ-taşlı-kalkerli ve kumlu 
toprakları üzerinde yetişir. Derin topraklarda iyi gelişme 
gösterir. 

Yükselti 1200-2400 m arasında  yayılabilir. 

Su isteği Kuraklığa dayanıklıdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Anadolu ve özellikle Güney Anadolu’da doğal yetişir. 

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

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

C.l. aurea İğne yaprakları altın sarısı renklidir. 

C.l. decidua Yapraklarını kışın döker, kısa dallı, çalı formludur. 

C.l. glauca Yaprakları mavi yeşil renktedir. 

C.l. nana/prostrata Bodur ve çalımsı formludur. 

C.l. pendula Sarkık dallıdır. 

C.l. sargentii/pendula 
sargentii 

1.5 m. boylu ve sarkıktır.  

C.l. stenocoma Narin yapılı ve dar piramit formludur. 

C.l. stricta Yaprakları parlak gri-yeşil gümüşi renkte ve dar piramit şeklindedir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak İğne yaprakları koyu yeşil, sert, sivri ve batıcı; 1.5-3.5 cm. 
uzunluğundadır. Kısa sürgün üzerinde demetler halinde ve 
30-40 adedi bir rozet oluşturur. Uzun sürgünlerde tek tek 
bulunabilir. 

Çiçek  Çiçekler kokulu ve monoiktir. Erkek çiçekleri yaz sonunda 
oluşur; 3-5 cm. uzun, silindirik ve sarı renkli; dişi çiçekleri 
nohut büyüklüğünde ve yeşildir.  

Meyve ve 
Tohum 

Kozalakları 8-10 cm. uzun, 4 cm. Ø da, fıçımsı-silindiriktir ve 
sürgüne oturmuştur. Döllenmeden 26 ay sonra olgunlaşır.  
Tohumları büyük kanatlı (2,5 cm.) sivri uçlu ve reçine 
kabarcıklıdır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Dalları kalın ve gövdeye diktir. 

Kök Kazık köklüdür. 

Diğer  
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Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit formu ile vurgu etkisi oluşturur. Özellikle mavi renkli olan çeşitleri etkileyicidir.  

İşlevsel  İyi bir park ve kitle ağacıdır, soliter ya da gruplar halinde kullanılır. Yol ağacı olarak ideal değildir 
ancak geniş refüjlerde kullanılabilir. Anıt ağaç niteliğindedir.  


