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AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Corylus avellana L. 

İngilizcesi Common hazel 

Türkçesi Fındık 

Familyası Betulaceae  

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 4-6m boy ve 3-4m tepe çapı yapar. Yaygın bir tepe yapan ve 
yaprak döken bir ağaçtır. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimlerde yetişir. Yarı gölgeye dayanıklı bir türdür. 

Toprak Balçıklı veya kumlu balçıklı topraklarda yetişir. 

Yükselti 1600m’lere kadar çıkabilmektedir. 

Su isteği Normaldir. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Avrupa ve Doğu Karadeniz 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Corylus avellana Linneaus var. avellana  

 Corylus avellana Linneaus var. pontica (C.Koch) Winkler 

 
 
 
 

Botanik Özellikler 

Yaprak Yapraklar ters yumurtamsı-kalpsi, tabanı yüreksi, sivri uçlu, 
üst yüzü tüylü ve mat yeşil, alt yüzü açık yeşil renklidir. 5-12 
cm boyunda, 5-11 cm genişliğindeki yaprakların sapı 6-15 
mm boyundadır. 

Çiçek  Sonbaharda oluşan silindirik erkek çiçekleri (kedicik), son 
sene sürgünlerinde birkaçı bir sap üzerinde aşağı sarkık bir 
vaziyette bulunur ve kışı açıkta geçirir. Sarı renkli erkek çiçek 
kurulları 3-6 cm boyundadır. Dişi çiçek kurulları ufak bir baş 
halinde tomurcuk içerisine saklanmıştır. Çiçek açma zamanı 
mart-nisan dır. 

Meyve ve 
Tohum 

Meyve sonbaharda olgunlaşır. Meyveyi saran örtü (kapula) 
meyve ile aynı boyda, ender olarak meyveden biraz uzun 
olur. Fındık yumurta biçiminde ve 1.5- 2 cm boyundadır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Genellikle birden fazla gövde yapar. Gövde ve bir yıldan 
daha yaşlı dallar gri kahverengi olup, üzerlerinde lentiseller 
çok belirgindir. Çok ender olarak 50-60 cm çap yapabilir.  
Son senenin sürgünleri sarımtrak-gri renkte, bir önceki 
seneye ait sürgünler ise kahverengindedir. 

Kök Fazla derine inmeyen yüzeysel olarak gelişen kök sistemi 
oluşturur.  

Diğer  

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Meyve özelliği ve yaprak şeklinden dolayı görsel etki sağlar.  

İşlevsel  Parklarda, ev bahçelerinde ve Çocuk oyun alanlarında kullanılabilir.  Meyve özelliği açısından 
ekonomik değeri vardır.  Yol ağacı olarak değerlendirilmez. 

Diğer Odunu hasır sandalye, sepet yapımında kullanılır, fıçı çemberi olarak da değerlendirilir. Adi 
fındığın kömürü kara barut yapımında ve resim kömürü olarak kullanılır. 

 
 

 

 


