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AĞAÇ  BİLGİFORMU 

Bitki Latince Adı: Pinus sylvestris L. 

İngilizcesi Scots Pine 

Türkçesi Sarıçam,  

Familyası Pinaceae 

Synonim  

 

Habitus   

Genel Görünüm Sarıçam, narin, silindirik gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı ya 
da Dolgun gövdeli, yayvan tepeli ve kalın dallıdır. Genç 
yaşlarda uca doğru kısalan dallar oluşturarak gittikçe daralan 
bir tepe geliştirir. Belirli yaştan sonra ( çoğunlukla 100 – 120 
yıl ), tepe ucu da genişleyerek sıklaşır ve artık genişleme 
yeteneğini yitirir.  Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir 
ağaçtır. Boyu 40 metreyi aşar. 

 
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Sarıçam tipik bir ışık ağacıdır ve ışık isteği, yetişme 
ortamının yoksullaşması oranında artar. Soğuk iklim ve 
rüzgara karşı dayanıklı, bol güneş ister. Donlara ve kuraklığa 
karşı, çok dayanıklı bir ağaç türüdür. 

Toprak Toprak istekleri bakımından kanaatkardır. Gevşek, derin, 
nemli kum toprakları bu türün isteklerine en çok uyar. Kumlu 
ve killi topraklarda gelişebilir. 

Yükselti Yetişme ortamlarına göre 20-40 metre boy, 70-80 cm. çap 
ve çoğunlukla 100 – 120 yıl idare müddeti vardır. 

Su isteği Büyümesi yavaşlamakla birlikte, kuru kum ve çakıl 
topraklarında ve ıslak turbalıklarda bile gelişebilir. Değişken 
nemli topraklara, özellikle su taşmalarına karşı duyarlıdır. 

Coğrafik Yayılışı  Türkiye ve Dünya üzerindeki en güney sınırı, Kayseri-
Pınarbaşı yöresinde 38º 34' kuzey enlemdedir. Ayancık'ta 
41º 48' kuzey enlemde Türkiye'deki en güney sınırı bulunur. 
Doğuda Kağızman'da 43º 05' doğu boylamı ile batıda Bursa-
Orhaneli'nde 28º 50' doğu boylamı arasında yayılmaktadır. 
En yoğun yayılışını, kuzey Anadolu'nun iç kesimlerinde 
yapar ve buradan Orta Anadolu'ya sarkar. 
Batı ve Doğu karadeniz'de güneye bakan yamaçlarda, Doğu 
Anadolu'da Sarıkamış'da, Güney Marmara, Yozgat, Sivas, 
Kırşehir ve güneydeki sınırını Kayseri Pınarbaşı'da yapar.   

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

Botanik Özellikler 

Yaprak İğne yaprakların boyları yetişme yerlerine göre 3-8 cm. kısa 
sürgünlerde ikişer adet, sert, mavimsi yeşil renkte, uçları 
sivri, batıcı ve ince dişlidir. Yapraklar 3-8 cm uzunluğunda ve 
mavi yeşil renktedir. Ortalarından hemen dikkat çekecek 
biçimde kıvrıktır. Reçine kanalları marjinaldir. 

Çiçek  Bir çoğu bir arada bulunan erkek çiçek kurulları 
sarı portakal rengindedir. 

Meyve  ve Tohum Mat koyu sarı renkli olan kozalaklar saplıdır. 3-6 cm. 
uzunluğunda, dip tarafı çarpık, rengi ise boz mat ya da koyu 
sarıdır.Tohumlar 3-4 mm. uzunluğunda tohum kanatları ise 
tohumun 3-4 katı uzunluktadır. Tohumlar gri veya siyahımsı 
yumurta biçimindedir. 

Gövde ve Sürgün Kabuk genç bireylerde ve yaşlı ağaçların üst kesimlerinde 
tilki sarısı, kirli sarımsı kırmızı ya da kırmızımsı kahverengi 
bir renktedir. Sarıçamda budaklar çok küçüktür, bu nedenle 
gövde odunları yüksek kalitededir. Genç sürgünler önceleri 
yeşilimsi sarı, sonraları grimsi sarı ve çıplaktır. 

Kök Kazık köklüdür. 

Diğer  

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1kam%C4%B1%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri
http://tr.wikipedia.org/wiki/P%C4%B1narba%C5%9F%C4%B1
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Ülkemizde yayılışı 
olan Sarıçam alt 
türü  

P. sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin: Kırım, Kafkasya, Anadolu yayılışlıdır. Ülkemizde 

yaygın olan sarıçamın alt türüdür. Eliçin (1971); Türkiye sarıçamlarında morfogenetik özellikler 
üzerine yaptığı araştırmasında Hopa Arhavi civarında P.sylvestris L. ssp. kodliana (Klotzch) 
Eliçin comb. nov. adlı ekolojik alt tür olarak tanımladığı alt türün iğne yaprakları normalin iki katı 

boyda, tomurcukları bol reçineli, tohum ve kanatları normal sarıçamlardan küçük oluşuyla 
ayrıldığını ifade etmektedir. Ayrıca Eliçin, sarıçamda "dalları aşağıya sarkık", "dalları horizantal", 
"dalları yukarı doğru dik çıkmış" veya "piramidal" gibi bir takım formları da saptamıştır. 
 

Diğer alt türler P. sylvestris L. ssp. sylvestris: Batı Avrupa, Rusya'nın Avrupa kısmı, Kırım ve Kafkasya,  
P. sylvestris L. ssp.lapponica Fries: Avrupa ve Asya'nın kuzeyi, 62° kuzey enlemin kuzeyi,  
P. sylvestris L. ssp. sibirica Ledeb.: Asya 62-52° kuzey enlemleri arası,  
P. sylvestris L. ssp. kulundensis Sukaczew: 52° kuzey enleminin güneyi; Asya'da, Rusya 
steplerine geçiş zonlarında bulunmaktadır. 

Kültürleri Pinus sylvestris L. cv. “Argentea” Yaprakları güişi mavi yeşil 
Pinus sylvestris L. cv. “Fastigiata” Sivri kavak görünümünde sütun şeklinde 
Pinus sylvestris L. cv. “Nana” Bodur 
Pinus sylvestris L. cv. “Pygmaea” Küremsi 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Parklarda, kent ormanlarında ve yeşil kuşak çalışmalarında kullanılabilir. - 

İşlevsel  Rüzgar perdesi olarak uygundur. 

Diğer Kereste olarak odunu çok değerlidir. Parke, doğrama, mobilya kaplama gibi her alanda 
değerlendirilir. 

 


