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AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Cupressus arizonica Greene 

İngilizcesi Arizona cypress 

Türkçesi Mavi Servi – Arizona Servisi 

Familyası Cupressaceae 

Synonim  C. benthamii- C. glabra  

 

Habitus   

Genel Görünüm 10-15 arasında olup maksimum 25 m. boy ve piramidal bir 
tepe (Ø 4 m. ) yapar. Gövde kabuğu kırmızı-kahve renkli ve 
çatlaklıdır.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Sıcak ve kurak iklimlerde yetişir, ışık ağacıdır. Şiddetli 
donlardan zarar görebilir ama diğer servilere göre çok 
dayanıklıdır. (-17 C kadar dayanabilir.) 

Toprak Toprak istekleri bakımından kanaatkârdır. Kayalık ve kireçli 
yerlerde gelişir.  

Yükselti Arizona’da 2000m ye kadar çıkabilir. 

Su isteği Nemi sever 

Coğrafik 
Yayılışı  

Kuzey Amerika ve Meksika doğal yetişir. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

C. a. glauca Yaprak rengi mavi olan bir çeşididir. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit formu ve mavi rengi ile vurgu ve fon amaçlı kullanılabilir.  Renk kontrastı ve soliter için 
çok uygundur. 

İşlevsel  Kitle etkisi oluşturur. Rüzgâr perdesi olarak uygundur. Budamaya dayanıklıdır. Yüksek çit amaçlı 
kullanılabilir. Yol ağacı olarak kullanılmaz ancak geniş refüjlerde kullanılabilir. İyi bir park 
ağacıdır, soliter ya da 2-3 lü gruplar halinde kullanılabilir 

Botanik Özellikler 

Yaprak Pul yaprak formunda, dört köşeli ve sivri uçludur. Mumsu bir 
tabaka ile kaplı olup mavimsi yeşil renkte dir. Pulumsu 
yaprağın arkası kabarık ve belirgin yağ bezesi bulunur. 

Çiçek  Erkek çiçekler yaz sonunda belirmeye başlayıp, Mart ayında 
olgunlaşırlar. Koyu sarı-turuncu renkli ve 2-3 mm 
boyundadırlar. Dişi çiçekler Mart ayında belirirler ve 1,5-2 
mm çapında olurlar. Daha sonraları kozalak pullarına 
dönüşecek olan pullarsa taç yapraklar şeklindedirler. 
Monoiktir ve Ağustos ve Eylül aylarında açarlar. Erkek 
çiçekler küçük silindirik kedicikler halindedir.  

Meyve  ve 
Tohum 

Olgun kozalakları 2.5-3 cm. Ø lı, önceleri kırmızı-kahve renkli 
ve sonradan mavi dumanlıdır; 6-8 puldan (karpel) oluşur. 
Pulun arkası basık olup sivri çıkıntısı vardır. Tohumlar az 
reçineli, uzunca oval biçimli ya da 3 köşeli ve dar kanatlıdır. 
Koyu kahve renkli dar ve ince kanatlıdır. 

Gövde ve 
Sürgün 

Sürgün, yeşil ve dört köşedir. Gençken mavi-kahverengi, ileri 
yaşlarda gri-kahverengi gövde dikine çatlaklıdır. Kısa, sık ve 
dağınık olan dallar gövdeye dik, morumsu kahverengidir. 
Gövde kabuğu kırmızı kahve olup ve yaşlı gövdelerde 
uzunlamasına yarılma eğilimi gösterir. 

Kök Derine inmeyen yayvan kökler geliştirir. 

Diğer  

 

 

 

 


