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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Cupressus sempervirens L. 

İngilizcesi Italian cypress 

Türkçesi Adi Servi – İtalyan Servisi- Mezarlık Servisi 

Familyası Cupressaceae 

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 10-15m arasında veya maksimum 35 m. boy yapar ve 
dağınık veya dar konik, piramidal bir tepe (Ø 2-6 m. ) yapar.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Sıcak ve kurak iklimlerde yetişir, ışık ve yarı gölgeli ağaçtır.  

Toprak Toprak istekleri bakımından kanaatkârdır. Derin, iyi drenajlı 
ve verimli toprakları sever. Fakir, kireçli, taşlı, kuru ve kurak 
topraklarda yetişebilir. Tuzlu topraklara da dayanabilir.  

Yükselti 900-1200m’ler arasında yayılışı vardır. 

Su isteği Su isteği azdır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Türkiye, Kıbrıs, Rodos ve Girit Adalarında; Lübnan, Suriye 
ve Filistin’den Kuzey İran’a kadar olan yerlerde doğal yetişir. 

Diğer 200 yıl kadar yaşar. Fıstık çamı ile birlikte Akdeniz'in doğal 
peyzajını karakterize eder. 

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

C.s. horizontalis (C. orientalis (Yatay 
Dallı Servi/Doğu Servisi) 
 

Ülkemizde doğal olarak yetişen bu varyete, 15-20 m. boy, geniş-konik 
bir tepe (Ø 6m.) yapar. Koyu yeşil renkli pul yaprakları, sık dokusu ve 
koyu görünümü, yatay uzanan dalları ile dikkati çeker.  

C.s. pyramidalis/stricta 
(Ehrami/Piramidal/Mezarlık Servisi) 
 

İran’da elde edildiği sanılan bu servi çeşidi ya da varyetesi 30-35 m. boy 
ve dar-dik, sütun biçimli bir tepe (Ø 2 m.) yapısı, siyaha yakın, koyu 
yeşil bir renk ve sıkı bir doku gösterir. Dalları yukarı doğru, gövdeye 
paralel bir uzanım gösterir.  

C.s. fastigiata monstrosa Kalın dallı ve bodur formludur. 

C.s. fastigiata thujaefolia /thujaefolia Mazı yapraklı, sütun formludur. 

C.s. fortunelli Mavi-yeşil yapraklı ve bodur formludur. 

C.s. compacta Top biçimli, sık dallı, mavi-yeşil iğne yapraklı ve 2-3 m. boyludur.  

C.s. conica Konik biçimli, mavi-gri yapraklı ve dona duyarlıdır. 

C.s. glauca  Mavi ya da gümüşi-gri yapraklı, dar piramit biçimlidir. Kireçli topraklarda 

Botanik Özellikler 

Yaprak Pul yapraklar koyu yeşil renkli ve sırtları çıkıntılı olup 
ortasında uzun biçimli çukur bir yağ bezesi vardır.  Pullar 4 
köşeli ve sürgünler üzerinde karşılıklı yer alır, uçları sivridir. 

Çiçek  Monoik ve kokuludur. Ocak ve şubatta açar. 

Meyve  ve 
Tohum 

Olgun kozalakları 2.5-3 cm. Ø lı, parlak koyu kahve renklidir. 
Kozalaklar kısa dalların ucunda yer alır ve ceviz 
büyüklüğünde ve  8-14 puldan (karpel) oluşur. Pulların dış 
kısımları eşit olmayan kenarlı ve kalkan biçimli olup burada 
diken görünüşte bir çıkıntısı vardır. Tohumlar koyu kahve 
renkli, 6mm uzunluğunda, dar ve derimsi kanatlıdır. Uzunca 
oval biçimli ya da 3 köşeli ve dar kanatlıdır.  

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu düz kırmızı-kahve renkli ve çatlaklıdır. Odunu 
kokulu hafif ve yumuşaktır.  

Kök Derine ve yanlara inen kökleri vardır.  

Diğer  
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 ve siper altında yetişebilir, dona karşı duyarlıdır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Piramit formu ve koyu yeşil rengi ile vurgu ve fon amaçlı kullanılabilir.  Renk kontrastı ve soliter 
için çok uygundur. Budayarak değişik formlar oluşturulabilir.  

İşlevsel  İyi bir park ağacıdır. Soliter ya da 2-3’lü gruplar halinde kullanılabilir. Kitle etkisi oluşturur. Rüzgar 
perdesi olarak uygundur. Budamaya dayanıklıdır. Dar ve Geniş refüjlerde kullanılabilir. İyi bir 
perde ya da çit ağacıdır. 

 


