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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) 

Parl 
İngilizcesi Lawson's cypress 

Türkçesi Lawson Yalancı Servisi 

Familyası Cupressaceae 

Synonim  Ch. boursieri- Ch. fragrans 

 

Habitus   

Genel Görünüm Vatanında 50-60 m. boy, 2-4 m. gövde çapı ve konik bir tepe 
(Ø6-8 m.) yapar.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Deniz iklimli yerlerde, kuraklığa, şiddetli kış soğuklarına duyarlı ve yarı gölge ağacıdır.  -25 C 
kadar dayanır. Ancak bazı çeşitleri dayanmaz. Rutubetli kışarı ve serin geçen yazları sever . 
Fazla güneşi sevmez. 

Toprak Serin, nemli derin ve besince zengin toprakları sever. Kumlu balçık topraklarda iyi gelişir. 
Optimal pH: 4-7,5 dir. 

Yükselti 1000m ye kadar yetişebilir. 

Su isteği Kuraklığa duyarlıdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Amerika’nın batısı 

Diğer Kirliliğe ve tuza dayanıksızdır. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

C.l. ellwoodii Bodur, sütun formlu; dalları sık ve dik, sürgün uçları eğik ve yavaş gelişmelidir. 2-3 m. boy (10 
cm/y) ve 1-1.5 m. Ø lı bir tepe (5 cm/y) yapar. Yaprakları biz biçimli, gri yeşil/gri-mavi renklidir. 
Soliter kullanılır. 

C.l. allumii (gold 
–glauca) 

Dik büyümeli, dar konik tepeli, sürgünleri dik, çok sayıda; yassı, hızlı gelişmeli, 10-15 m. boy (20 
cm/y) ve 3-5 m. Ø lı tepe (10 cm/y) yapar. Yaprakları mavi yeşildir. Soliter kullanılır. 

C.l. argentea: Yaprak ve sürgünleri gümüşi beyaz renklidir. 

C.l. columnaris Dar piramidal sütun tepeli, yapraklarının üst yüzü yeşil, altı mavimsi yeşil renkli ve yavaş 
gelişmelidir. Dar mekânlarda soliter kullanılır. 

C.l. filiformis Dağınık ve sarkık dallı, uzun ince sürgünlüdür. Soliter kullanılır. 

C.l. fletcheri: Yaprakları mavi yeşil, tüysü biçimli, yavaş gelişmelidir. 4.5 m. boy yapar. Taş bahçelerinde 
kullanılır. 

C.l. glauca Yaprakları mavi renklidir ve soliter olarak kullanılır. 

Botanik Özellikler 

Yaprak Pul yaprakları altında beyaz renkte (x) biçimli birer çizgi, üst 
yüzünde ise küçük bir yarık içinde bir yağ bezesi bulunur. 

Çiçek  Erkek çiçekleri, önce siyah sonra kırmızı renklidir. Dalcıkların 
ucunda ve kozalak görünüşlüdür. Dişi çiçekleri (kozalakları) 
küçük, yuvarlak, önceleri mavi-yeşil olgunlaştığında açık-
kahve renklidir. 

Meyve ve 
Tohum 

Kozalakları ortalama 5mm boyutunda, yuvarlak ve  8 puldan 
oluşur, önceleri mavi yeşil renkli olgunlaştığında kahve renkli,  
nohut büyüklüğünde ve kozalak pullarının sırtı çıkıntılı veya 
mahmuzludur. Her pulun altında dar kanatlı ortalama 3 
tohum bulunur.  Tohumlar  uzun , parlak kahve, reçine bezeli 
ve 2-5 mm dir.Tohumları da reçine bezeleri içerir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu, kırmızımsı-kahve renkli ve çatlaklıdır. Dalları 
gövdeye geniş bir açı ile bağlanır ve aşağı sarkar. 

Kök Derine giden köklere sahiptir. Kök mantarlarından zarar 
görür. 

Diğer Önceleri yavaş sonraları hızlı büyüme gösterir.   
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Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Dekoratif görünümüyle soliter ve grup içinde kontrast etkisi ile vurgu ve fon bitkisi için idealdir. 

İşlevsel  Budamaya yatkındır. Çit ve Perde için idealdir. Çeşitleri ile estetik ve işlevsel kullanım alanı 
geniştir. 


