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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Pinus pinea L. 

İngilizcesi Pane pine 

Türkçesi Fıstık Çamı- Akıllı çamı 

Familyası Pinacea 

Synonim  P. sativa- P. maderiensis 

 

Habitus   

Genel Görünüm 15-20 m. boy, 1 m. gövde çapı yapar; gençlikte top biçimli bir 
gelişme, daha sonra da şemsiyemsi bir tepe (Ø 10-15 m.) 
oluşturur.  

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Sıcak ve kurak Akdeniz ikliminin ağacıdır, Işık ağacıdır ama 
biraz gölgeye dayanıklıdır.  Donlara duyarlıdır.  
-18 C kadar dayanabilir. Rüzgara dayanıklıdır. 
 

Toprak Toprak isteği azdır. Tuzlu toprak ve sahil arazilerde 
uygundur.  

Yükselti Deniz seviyesinden 1000m rakıma kadar çıkabilir. 

Su isteği  

Coğrafik 
Yayılışı  

Akdeniz kuşağının ağacıdır; İberik Yarımadasından 
Anadolu’ya kadar uzanan kuşakta, en geniş yayılışını 
ülkemizde (Güney ve Batı Anadolu ve Marmara 
bölgelerinde, mevzii olarak doğu Karadeniz’de Artvin’de) 
yapar.  

Diğer Rüzgâra ve kirece de dayanır. Kanaatkârdır. Ömür süresi 
ortalama 100 yıldır.  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

P.p. fragil Tohum kabukları ince olan fıstıkçamıdır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Yuvarlak formu ile dekoratif görüntüsü vardır. Büyük kozalakları ile dikkat çeker. 

İşlevsel İyi bir park ve kitle ağacıdır. Yol (alle) ağacı olarak kullanılabilir ancak tretuvar üzerinde değil 
kenarında mutlaka konumlandırılmalıdır.  Çok geniş refüjlerde de kullanılabilir. Gölge etkisi çok 
yüksektir.  Servi ile kontrast oluşturur. Bol gölge verir, Kumulların tutulmasında ve 
ağaçlandırılmasında kullanılır. Soliter kullanılabilir. Ekonomik amaçlı kullanılabilir. 

Botanik Özellikler 

Yaprak (2’li) iğne yaprakları 8-20 cm uzun, parlak açık yeşil renkli ve 
kenarları dişli, dik, ucu sivri, batıcı ve sarımsı renktedir. İğne 
yapraklar 4 yıl ömürlüdür.  

Çiçek  Tomurcukları oval, uçarlı sivri ve  

Meyve ve 
Tohum 

Kozalakları reçinesiz olup 3 yılda olgunlaşan kozalakları çok 
kısa saplı, portakal büyüklüğünde, top biçimli, 8-15 cm. uzun 
6-10 cm.çapında odunsu ve iri pullu; göbek bombeli, parlak 
kırmızı-kahve renkli, tohumları iri, 15-20 mm. uzun 5-8 
mm’dir. Geniş, kalın kabuklu, çok küçük kanatlı (belli-belirsiz) 
tohumun içi (çam fıstığı) yenir, pilav ve helvada kullanılır. 
Tohumlar iki yılda çimlenir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu derin çatlaklı, gri-kırımızı renklidir.  Genç 
sürgünleri çıplak, ince, önceleri koyu-yeşil, sonraları sarımsı-
kahve renklidir.  

Kök Güçlü kazık kök yapar, oldukça hızlı gelişir. 

Diğer  

 

 

 

 


