
 

650 
 

 

AĞAÇ BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Fraxinus excelsior  L. 

İngilizcesi Europen ash 

Türkçesi Adi Dişbudak 

Familyası Oleaceae  

Synonim   

 

Habitus   

Genel Görünüm 
30-40 m boy ve 10-12 m çap yapar. 250 yıl kadar 
yaşayabilirler. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri ve İstekleri 

İklim Ilıman iklimleri sever. 

Toprak 
Rutubetli toprakları sever. Humusça fakir, balçık 
topraklardan hoşlanır. 

Yükselti 900-2000 m 

Su isteği Su isteği fazladır. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Avrupa’dan Kırım ve Kafkasya ya kadar, Avrupa’nın ve Batı 
Asya’nın en çok rastlanan ağaçlarındandır. 

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

 Fraxinus excelsior 'Argenteovariegata' 

 Fraxinus excelsior 'Monophylla' 

 Fraxinus excelsior 'Pendula' 

 Fraxinus excelsior 'Globosa nana' 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik 
Yol kenarı süslemesinde sıra halinde kullanıldığı gibi, çim alanların üzerinde tek veya gruplar 
halinde yetiştirilir. Sahildeki dolgu topraklara dikilebilir. Sonbahar renklenmesi çok güzeldir.  

İşlevsel  Genellikle park, bahçe gibi her türlü peyzaj mekânlarında kullanılabilir. Yol ağacı için idealdir.  

Diğer   

Botanik Özellikler 

Yaprak 

Yaprakları tüysü yaprak şeklindedir. Yaprakçık sayısı 7-15 
adettir. Her bir yaprakçık yumurtamsı mızrak gibi, dip kısmı 
kama biçiminde sonuçlanır. Kenarları ince dişli, ucu sivridir, 
dişlerin iç tarafları kavislidir. Üst yüzü mavi yeşil ve çıplak, alt 
yüzü açık mavi yeşil, ana ve birinci derece yan damarlar 
boyunca tüylü, ya da çıplaktır. Yaprakçıklar çok kısa saplı 
yada doğrudan eksene oturmuş haldedir. 

Çiçek  

Çiçekler yapraklanmadan önce açar. Çiçekler önce dik durur, 
sonra aşağı sarkarlar. Çiçek örtüsü olmadığı için bitkiye 
çiçeksiz denir. Çanak yaprakları yoktur. Erkek çiçekler, 
filamentleri kısa, çiçek tozu torbaları kırmızı renkte, 2-3 
etaminden meydana gelir. Dişi çiçeğin ise stigması iki parçalı 
olan ovaryumu, iki tane de kürek biçiminde steril etamini 
vardır. 

Meyve ve 
Tohum 

Tek kanatlı meyveleri, açık kahve renkli ve dar dil biçimlidir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde dik, karşılıklı dallı, üzerinde esmer lekeler bulunan gri 
renkli kabukludur. Olgun ve düzgün gövdeli bir ağaçtır. 
Gövde yaşlandıkça boz bir renk alır ve derin çatlaklar oluşur. 

Kök Saçak kök yapar, iyi sürgün verir, tohumla üretilir. 

Diğer  

 

 

 


