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AĞAÇ  BİLGİ FORMU 

Bitki Latince 
Adı: 

Pinus brutia  Ten. 

İngilizcesi Redpine 

Türkçesi Kızılçam, Deliçam 

Familyası Pinaceae 

Synonim  P. hispanica- P. elderica 

 

Habitus   

Genel Görünüm Ülkemizde 15-20-25 m. boy, 1 m. nin üstünde gövde çapı, 
serbest durumda, yaygın ve genellikle gevşek bir tepe (Ø 8-
10 m. ) yapar. Gençlikte dar ve sivri, yaşlandıkça geniş ve 
yayvan tepe yapar. 

  
 

 

Ekolojik Özellikleri  ve İstekleri 

İklim Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı, Akdeniz 
ikliminin tipik ağacıdır. Bol ışıkta iyi gelişir (ışık ağacı), 
rüzgâra, dona (-14 C kadar) ve kuraklığa dayanır;  

Toprak Her türlü toprak yetişir. Fakir-kuru topraklarda yetişir. 
Kanaatkârdır, tuza ve kirece de dayanır. 

Yükselti Deniz rakımından 1200-1400m ye kadar çıkabilir. 

Su isteği Kuraklığa dayanıklı ve ne isteği bakımından oldukça 
kanaatkâr bir türdür. 

Coğrafik 
Yayılışı  

Genel olarak Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yayılış 
gösterir.  

Diğer  

 

Önemli Çeşitleri (Varyete ve Kültürleri)  

P.b.var. agrophioti Tepesi şemsiyemsi ve oldukça sıkı dokuludur. 

P.b.var. pyramidata Tepe formu sütunumsudur. Yerel olarak (Andız) çamı adını almaktadır. 

 

Bitki Tasarımında Kullanımı 

Estetik Gövde kabuğu rengi ile dikkat çeker. 

İşlevsel  Yol ağacı olarak uygun değildir. Kurak yamaçların ve kumulların ağaçlandırılmasında önemli 
bir türdür. Çevre düzenlemelerinde gruplar halinde ya da soliter kullanılır. 

 
 
 
 

Botanik Özellikler 

Yaprak (2’li) iğne yaprakları 12-18 cm. uzun, koyu yeşil sert ve 
batıcıdır. Kenarları dişlidir. 

Çiçek  Erkek çiçekler sivri ve piramit şekildedir.  

Meyve ve 
Tohum 

Kozalakları 6-10 cm. uzun, 4-8 cm. Ø lı topaç biçimli çok kısa 
saplı,  göbek büyük, basık ve pullar geniş ve  açık-koyu-
kırmızı renktedir. Kozalaklar nisanda olgunlaşır. Sürgünlere 
dik ya da hafif eğik oturur, tek tek ya da birkaçı bir arada 
(bazen 15-20 adet) yer alır.  Tohumlar 6-7 mm uzun kanatlı 
ve koyu esmer renktedir. 

Gövde ve 
Sürgün 

Gövde kabuğu kırmızımsı kahve renkli ve büyük plakalıdır. 
Dalları ince; yılda 2-5 sürgün verebilir. Gençlikte hızlı büyür, 
odunu bol reçinelidir. Genç sürgünleri kalın genellikle koyu 
kırmızı renklidir. Sürgün silindirik genç sürgünler kırmızı 
renktedir. 

Kök Kazık kök yapar. 

Diğer Bol reçinelidir. 

 

 

 


