
 

636 
 

 

AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Cercis siliquastrum L. 

İngilizcesi Judas tree 

Türkçesi Erguvan- Gelin yemişi, Yemişen, Zazalak 

Familyası Fabaceae (Leguminosae) 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm Çoğunlukla boylu çalı ya da 5-10 m.'ye ulaşan, geniş taçlı 
küçük bir ağaçtır. Bazen de çalı formunda da olabilir. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim 20-25 derece sıcaklık ister, nem isteği fazladır, bol ışık ister,  yarı gölge ve korunaklı yerlerde de 
yetişir. Kışa dayanıklı ancak donlara karşı duyarlıdır. 

Toprak Kireçli topraklarda, ağır ve bataklık topraklarda yetişebilir. 
Güneye bakan yamaçlarda ve kalkerli arazide yetişebilir. Drenajı iyi, kumlu, taşlı, kuru ve kireçli 
toprakları sever. 

Yükselti 0-1400 m 

Su isteği Su isteği fazladır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Akdeniz bölgesi, Dış Anadolu ile Güney ve Orta Avrupa yayılışlıdır. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Cercis siliquastrum Linnaeus subsp. hebecarpa  

 Cercis siliquastrum Linnaeus subsp. siliquastrum  

 Cercis siliquastrum var.album  (beyaz çiçekli erguvan) 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Yaprak formu, çiçek rengi, yapraklanmadan çiçeklenmesi ve çiçeklenme süresi nedeniyle görsel 

Botanik Özellikler 

Yaprak 5-10 cm. büyüklüğündeki yapraklar dairemsi,  tam kenarlı ve 
yürek şeklindedir. 9 cm uzunlukta 12 cm kadar genişliktedir.  
Karşılıklı dizilişlidir ve  yaprak kenarları düzdür. Yeni 
çıktıklarında pembemsi yeşil, daha sonralaraysa üst yüzleri 
koyu, alt yüzleri açık yeşile döner. 1-3 cm uzunluğunda 
sapları vardır.  Genç sürgünler ve yaprak sapları kırmızı 
esmerdir. 

Çiçek  Çiçeğin kendine özgü erguvani bir rengi olup ilkbaharda 
yapraklanmadan önce açarlar.   2 cm boyunda olağanüstü 
güzellikteki çiçekler, ağaç henüz yapraklanmadan önce 
açarlar. Dalların, genç ağaçlarda gövde üzerinde bile 
görülebilen çiçekler 2-20 tanesi bir arada gruplar halinde 
bulunup, tüm ağacı sararlar. Nisan mayıs aylarında 
çiçeklenirler.  

Meyve ve 
Tohum 

Tazeyken yeşil-kırmızı, olgunlaştıklarında kızıl-kahverengi 
olan yassı bakla biçimindeki meyveler 5-10 cm 
boyundadırlar. Yapraklar döküldükten sonra bile, hatta ertesi 
yılki çiçeklenmeye kadar ağaçta kalabilirler. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövdesi kahverenginde veya grimsidir ve gövde gençken 
çatlaksız, ileri yaşlarda ise derin çatlaklı olur. 50-60 cm çapa 
ulaşabilir.  

Kök Sığ köklü ve yavaş büyür.  

Diğer  
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değeri yüksektir. Soliter olarak uygundur.  

İşlevsel  Yol ve refüj ağacı olarak idealdir.  Park ve Bahçelerde her yerde kullanımı uygundur. 

Diğer   


